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وزیر راه و شهرسازی:

اخذ مالیات از خانه های خالی موثرتر 
از وام اجاره در کنترل سوداگری

فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان 
اموال دولت به همه مردم 

با کد ملی 

حضور عجیب یک بازنشسته
 در همه لیست ها

وام  مسکن اضافی نمی دهیم
آخرین جزئیات بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده در تهران

وزارت راه و شهرسازی چگونه خانه های  خالی را شناسایی می کند؟

سهام ها با تخفیف است که باعث می شود اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نکنند

امکان حضور بازنشسته ها و افراد باالی ۶۵ سال در انتخابات پیش رو وجود ندارد

عموم مردم با کد ملی خود می تواند سهام مشخصی را با تخفیف خریداری کند

 نباید هیچ حاشیه ای را با اهدافی غیر از منافع ملی تحمل کرد

این یک سیاست مکملی است در کنار دیگر سیاست های دولت

۹ نفر برای کرسی ریاست در انتخابات فدراسیون فوتبال کاندیدا شده اند
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عضو شورای اسالمی شهر تبریز:

عملـکرد نداریــم 

دادگاه کالهبرداران باید علنی 
برگزار شود 

وکال از پرداخت مالیات معاف 
نیستند 

۲۷ کارمند سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور بازداشت شدند

گرانی خودرو صدای رئیسی 
را درآورد 

دادگاه »روح اهلل زم« برگزار شد

ــده »روح اهلل زم« در  ــه پرون ــیدگی ب دادگاه رس
ــت  ــه ریاس ــران و ب ــاب ته ــعبه ۱۵ دادگاه انق ش
قاضــی صلواتــی ســاعت ۸ صبــح امــروز برگزار شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، در ابتــدای جلســه دادگاه، متن 

کیفرخواســت توســط نماینده دادســتان قرائت شــد.
عناویــن کیفرخواســت شــامل ۱۷ بنــد اتهامــی 

بــه ایــن شــرح اســت:
۱- افساد فی االرض

ــوز و  ــد آمدنی ــال معان ــکیل و اداره کان ۲- تش
صــدای مــردم بــا هــدف برهــم زدن امنیــت کشــور

ــی  ــرویس اطاعات ــع س ــه نف ــی ب ۳- جاسوس
اســرائیل بــه واســطه ســرویس اطاعاتــی یکــی از 

ــه کشــورهای منطق
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطاعاتی کشور فرانسه

۵- همــکاری بــا دولــت متخاصــم امریــکا علیــه 
جمهــوری اســامی ایران

۶- اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد ارتــکاب جرایــم 
علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور

۷- مشــارکت در فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام 
ــا و  ــع گروه ه ــه نف ــران و ب ــامی ای ــوری اس جمه

ــه طــور گســترده ــف نظــام ب ســازمان های مخال
۸- عضویــت و مدیریــت پایــگاه خبــری معانــد 
ســحام نیــوز بــا هــدف برهــم زدن امنیــت کشــور

۹- مشــارکت در اغــوا و تحریــک مــردم بــه 
جنــگ و کشــتار بــه قصــد برهــم زدن امنیت کشــور

اطاعــات  آوری  جمــع  در  مشــارکت   -۱۰
ــه بــه دیگــران  طبقــه بنــدی شــده بــه قصــد ارائ

ــور ــت کش ــم زدن امنی ــدف بره ــا ه ب
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده

۱۲ - تحریــک موثــر نیروهــای رزمنــده و 
ــای  ــت نیروه ــه نحــوی در خدم ــه ب اشــخاصی ک
ــا  ــلیم ی ــرار، تس ــان، ف ــه عصی ــتند ب ــلح هس مس

ــی ــف نظام ــرای وظای ــدم اج ع
۱۳- توهین به مقدسات اسام

۱۴- توهیــن بــه امــام خمینــی بنیانگــذار 
ــه( و  ــران )رضــوان اهلل علی ــوری اســامی ای جمه

ــه اهلل( ــری )حفظ ــم رهب ــام معظ مق
۱۵- توهیــن بــه مقامــات و ماموریــن در حــال 

انجــام وظیفــه یــا بــه ســبب آن
۱۶- تحصیــل مــا از طریــق نامشــروع جمعــا بــه 
میــزان نــود و هفــت هــزار و پانصــد و پنجــاه یــورو
۱۷- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.

نامزد جانشینی »مرکل« استعفا کرد

رهبــر حــزب دموکــرات مســیحی )حــزب 
آنــگا مــرکل( از رهبــری ایــن حــزب و نیــز 
ــتعفا  ــان اس ــی آلم ــدر اعظم ــرای ص ــزدی ب نام

ــرد. ک
ــه،  ــه ول ــل از دویچ ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
ــن،  ــت تورینگ ــده در ایال ــران ایجادش ــی بح در پ
ــر حــزب  ــر« رهب ــپ-کارن باوئ ــرت کرام ــه گ »آن
دموکــرات مســیحی آلمــان )حــزب آنــگا مــرکل( 
اعــام کــرد کــه از مقــام خــود کناره گیــری 

. می کنــد
ــراف از  ــن از انص ــر همچنی ــپ-کارن باوئ کرام
نامــزدی احتمالــی بــرای صدراعظمــی آلمــان 
ــه  ــال پروس ــتان امس ــا تابس ــه ت ــر داد. او گفت خب
انتخــاب نامــزدی ایــن حــزب بــرای صدراعظمــی 
ــاده  ــده آم ــرای آین ــش را ب ــزی و حزب را برنامه ری

ــرد. ــد ک خواه
تومــاس کمریــش، نامــزد حــزب دموکرات هــای 
درصــد  پنــج  تنهــا  حزبــش  کــه   FDP آزاد 
ــب  ــن را کس ــی تورینگ ــان ایالت ــی های پارلم کرس
کــرده، روز ۵ فوریه )چهارشــنبه گذشــته( توانســت 
بــرای  »آلترناتیــو  پوپولیســت  رأی حــزب  بــا 
ــه عنــوان  آلمــان« و حــزب دموکــرات مســیحی ب

ــود. ــاب ش ــت انتخ ــن ایال ــت وزیر ای نخس
ــن همــکاری دمکــرات مســیحی ها و حــزب  ای
ــا  ــا یــک حــزب پوپولیســت ب دمکرات هــای آزاد ب
ــکنی  ــی تابوش ــی، نوع ــت افراط ــای راس گرایش ه
و اقــدام علیــه مبانــی دموکراســی تلقــی شــد کــه 
برخــی تحــوالت دوران قبــل از بــه قدرت رســیدن 
ــی دوم را  ــگ جهان ــل از جن ــا در دوران قب نازی ه
ــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار  تداعــی می کنــد و ب

گرفــت.
کمریــش تحــت فشــار فزاینــده افــکار عمومــی، 
دموکــرات  حــزب  نیــز  و  هم حزبی هایــش 
ــد. او  ــتعفا ش ــه اس ــار ب ــنبه ناچ ــیحی روز ش مس
پیشــتر برگــزاری مجــدد انتخابــات در تورینگــن را 

ــود. ــا داده ب ــی تقاض ــس ایالت ــه مجل ب
ــوی  ــا شکســتن تاب ــات ام ــن اقدام ــم ای علیرغ
پوپولیســت  و  راســتگرا  حــزب  بــا  همــکاری 
آلترناتیــو بــرای آلمــان، پیامدهــای ســنگینی 
ــزب  ــز ح ــای آزاد و نی ــزب دموکرات ه ــرای ح ب
اســتعفای  کــه  داشــت  مســیحی  دموکــرات 

کرامــپ-کارن باوئــر اوج فعلــی آن اســت.

تازه های خبرتازه های خبر

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و 
ــن  ــی ۲۲ بهم ــت: حضــور در راهپیمای ــواده گف خان
ــردم  ــد م ــی امی ــادره جناح ــع مص ــات مان و انتخاب

می شــود.  ایــران 
معصومــه ابتــکار در گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا 
ــن  ــی ۲۲ بهم ــه راهپیمای ــوع ک ــن موض ــادآوری ای ی
بــرای کشــور تعییــن کننــده، حســاس و مهــم اســت، 
افــزود: ایــن یــوم اهلل، ایجــاد کننــده اســتحکام داخلی 
ــده چشــم بدخواهــان و  ــی و کــور کنن و انســجام مل
کســانی کــه چشــم دیــدن ایــران عزتمند و ســربلند را 
ندارنــد اســت و امیدواریــم بتوانیــم در ایــن روز حضور 

قــوی را بــه نمایــش بگذاریــم.

ایران متعلق به طیف خاصی نیست
وی مهمتریــن مســاله امــروز کشــور را انســجام 
ملــی، همگرایــی، همدلــی، توجــه بــه تنــوع و تکثــر 
ــوع  ــن تن ــه ای ــرام گذاشــتن ب ــی، احت ــه ایران جامع
ــوان کــرد  ــه رســمیت شــناختن آن عن ــر و ب و تکث
ــاح،  ــف، جن ــک طی ــران از ی ــرد: ای و خاطرنشــان ک
قــوم، گــروه ســنی و طبقــه اقتصــادی خــاص 
تشــکیل نشــده و متعلــق بــه همــه ایرانیــان اســت. 
ایــن یــوم اهلل ۲۲ بهمــن چنیــن موقعیتــی را فراهــم 

مــی کنــد کــه همــه حضــور پیــدا کننــد.

ابتــکار تشــریح کــرد: در دوران انقــاب هــم 
چنیــن وضعیتــی دایــر بــود و مــردم در طــول 
ــا و  ــان ه ــر آرم ــامی بخاط ــاب اس ــارزات انق مب
ــد  ــدان آمدن ــه می ــود ب ــان ب ــه مدنظرش ــی ک اهداف
ــن  ــن اوج ای ــد و ۲۲ بهم ــرح کنن ــا را مط ــا آنه ت
ــم  ــقوط رژی ــه س ــت ب ــه در نهای ــود ک ــوالت ب تح

ــد. ــی ش ــاب منته ــروزی انق ــوی و پی پهل

ایجاد فضای گفتمان میان نسل 
دیروز و امروز ضرورت دارد

وی بــر ایجــاد گفتمــان درون و بیــن نســلی 
ــد  ــی کــه بای تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: گفتمان
ــرار  ــان ۹۸ برق ــا جوان ــوان ۵۷  ب ــل ج ــان نس می
شــود تــا جوانــان آن روز و امــروز بتواننــد در 
ــاب اســامی  ــداف انق ــا و اه ــان ه ــا آرم ــاط ب ارتب
ایــران، چالــش هــا، دســتاوردها و آنچــه کــه امــروز 
بــه دســت آورده و جایــی کــه قــرار داریــم گفتمــان 

ــد. ــرار کنن ــری برق موث
معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان و خانواده 
ــای  ــن فض ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــرد: ب ــان ک خاطرنش

ــت و  ــی گف ــول و مبان ــت اص ــد نخس ــی، بای گفتمان
گــو را بیاموزیــم و ســپس بــه فضاســازی ایــن مســاله 
بپردازیــم؛ مســائلی کــه معاونــت زنــان و خانــواده طی 
دوســال اخیــر بــه طــور خــاص  بــه عنــوان یکــی از 

الزامــات انســجام خانــواده بــه آن پرداختــه اســت.
ــرای  ــلی را ب ــن نس ــوی بی ــت وگ ــن گف وی ای
انقــاب مهــم دانســت و خاطرنشــان کــرد: امــروز در 
ــم  ــد فضایــی را بوجــود آوری آســتانه ۲۲ بهمــن بای
تــا جوانــان احســاس کننــد بیــش از گذشــته 
حرفهــا، نظــرات، دیــدگاه هــا و نقدهــای آنهــا 

ــود. ــی ش ــده م ــنیده و دی ش

حضور در انتخابات، تقویت کننده 
مردم ساالری است

ابتــکار در بخشــی دیگــر از ایــن گفــت وگــو، دیگر 
راه هــای حفــظ انســجام ملــی را ســازکارهایی ماننــد 
حضــور در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و انتخابــات عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: حضــور مردمــی در مناســبت 
ــردم  ــده م ــت کنن ــی تقوی ــی و انتخابات ــای انقاب ه
ــر  ــود شــرایط و مانعــی ب ســاالری، اصاحــات و بهب

غلبــه ســایق سیاســی، اقتصــادی واجتماعــی خاص 
در برنامــه ریــزی هــای ملــی کشــور مــی شــود.

تاکیــد کــرد: مجلــس مهمتریــن نهــاد  وی 
ــل در  ــام راح ــه ام ــه گفت ــور و ب ــذاری کش قانونگ
ــه  ــود هم ــا وج ــد ب ــن بای ــور اســت، بنابرای راس ام
ــش  ــه پی ــی ک ــت های ــا و محدودی ــی ه دل نگران
ــت؛  ــدی گرف ــد ج ــس را بای ــات مجل ــده، انتخاب آم
ــاب  ــی از انق ــف مهم ــه طی ــی ک ــت های محدودی
کــه از روز نخســت در مبــارزات و ســطوح مختلــف 

ــت. ــه اس ــد را دربرگرفت ــته ان ــور داش حض
کــرد:  تصریــح  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
امیــدوارم حضــور مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن 
ــات  ــف در انتخاب ــار مختل ــور اقش ــت حض ــه تقوی ب
ــد  ــاد بزنن ــوی را فری ــام ق ــن پی ــد و ای ــک کن کم
کــه انقــاب متعلــق بــه همــه مــردم اســت هماننــد 

ــد. ــد دارن ــر آن تاکی ــری ب ــه رهب ــه ک آنچ
ابتــکار تاکیــد کــرد: روز ۲۲ بهمــن یــا انتخابــات 
یــا مناســبت هــای دیگــر دال بــر ایــن نیســت کــه 
ــه  ــم بلک ــاد نداری ــرای انتق ــی ب ــکل و جای ــا مش م
ــی  ــا و نواقص ــی ه ــی کوتاه ــه و حکومت ــر جامع ه
ــیدن  ــرط رس ــا ش ــد ام ــته باش ــت داش ــن اس ممک
بــه پیشــرفت و توســعه، داشــتن و رعایــت و حفــظ 

ــل  اســت. صــدق در کام و عم

ابتکار:  

امید مردم نباید مصادره جناحی شود
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ــت:در  ــس، گف ــب مجل ــده اصاح طل ــک نماین ی
در  مــردم  گســترده  و  پرشــور  حضــور  ســایه 
ــی و منســجم  ــه مجلســی انقاب ــات اســت ک انتخاب

می گیــرد.  شــکل 
بــه گــزارش فــارس، محمــد قمــی نماینــده مردم 
پاکدشــت در مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد بر 
ــات گفــت: انقــاب  حضــور پرشــور مــردم در انتخاب
مــا بعــد از خداونــد متعــال بــه نیــروی مــردم اتــکا 
ــه  ــامی هم ــاب اس ــردم در انق ــع م دارد و در واق
کاره هســتند و مردم ســاالری دینــی یعنــی همیــن. 
همراهــی  نشــانه های  از  یکــی  افــزود:  وی  
مــردم بــا نظــام ایــن اســت کــه در همــه صحنه هــا 
ــای آن  ــا نمونه ه ــه م ــته اند ک ــور داش ــور پرش حض
را در مراســم تشــییع پیکــر شــهید ســلیمانی و 
ــت  ــه امام ــر ب ــه اخی ــاز جمع ــز نم ــش و نی همراهان

ــم. ــاهده کردی ــاب مش ــم انق ــر معظ رهب
ــورای  ــس ش ــت در مجل ــردم پاکدش ــده م نماین
اســامی اظهــار داشــت: در واقــع ایــن مــردم 
مشــکات  و  ســختی ها  همــه  در  کــه  هســتند 
ــگ،  ــد. در جن ــی می کنن ــام را همراه ــور و نظ کش
در ســازندگی و ... همــه جــا مــردم حضــور داشــتند. 
ــه در  ــردم هســتند ک ــن م ــاز ای ــه راه هــم ب در ادام

ــد. ــور دارن ــه حض صحن
نمــاد  انتخابــات  کــرد:  خاطرنشــان  قمــی 

ــت و  ــه اس ــردم در صحن ــور م ــاالری و حض مردم س
مــردم بایــد بــه انتخابــات بــه عنــوان یــک فرصــت 
نــگاه کننــد و آن را قــدر بداننــد و در انتخابــات 

ــند. ــته باش ــور داش ــور پرش حض
وی افــزود: همــه دنیــا نگاهشــان بــه ملــت 
ــا در  ــردم م ــد از م ــد درص ــه چن ــت ک ــران اس ای
ــران چقــدر  ــات شــرکت می کننــد و مــردم ای انتخاب
ــود  ــه می ش ــذا توصی ــد و ل ــره خورده ان ــام گ ــا نظ ب
کــه پیــرو فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مــردم 
ــور  ــارکت پرش ــه مش ــد همیش ــات همانن در انتخاب

ــا ایــن حضــور خــود توطئه هــای  داشــته باشــند و ب
ــد. ــی کنن ــمن را خنث دش

ــار  ــس، اظه ــت در مجل ــردم پاکدش ــده م نماین
ــات باعــث  ــردم در انتخاب داشــت: حضــور پرشــور م
می شــود کــه وحــدت در کشــور بیشــتر شــود، 
ــال  ــه دنب ــاط را ب ــار و پرنش ــی پرب ــاءاهلل مجلس انش

ــیم. ــته باش ــات داش ــن انتخاب ای
قمــی خاطرنشــان کــرد:  در ســایه ایــن حضــور 
ــی و  ــه مجلســی انقاب ــور و گســترده اســت ک پرش
منســجم شــکل می گیــرد و الزمــه تشــکیل چنیــن 

مجلســی حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات اســت.
ــعارهای  ــی ش ــر دادن برخ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــور  ــراد در کش ــی از اف ــوی برخ ــکن از س وحدت ش
گفــت: زمانــی بــود کــه کســانی شــعار می دانــد کــه 
ــا  ــران« آنه ــدای ای ــم ف ــان، جان ــه لبن ــزه، ن ــه غ »ن
نــه غــزه را قبــول دارنــد، نــه ایــران و نــه لبنــان را 
و نــه حاضرنــد جانشــان را فــدای ایــران کننــد، آنهــا 
دنبــال زرانــدوزی و توطئــه هســتند و راه بــه جایــی 

ــد. ــم نمی برن ه
نماینــده مــردم پاکدشــت در مجلــس اظهــار 
یــا  کــه  هســتند  قلیلــی  عــده  آنهــا  داشــت: 
نیروهــای ســاواک ســابق  از  یــا  ســلطنت طلبند 
هســتند و یــا از عوامــل آنهــا هســتند و یــا از 
و  هســتند  منافقیــن  تروریســتی  گروهک هــای 
ارتباطــی بــا تــوده مــردم ندارنــد. مــردم ایــران همــان 
کســانی هســتند کــه در ابتــدا بــا ۹۸.۲ درصــد آرا بــه 
جمهــوری اســامی رأی دادنــد و همــواره هــم همــراه 
ــف  ــای مختل ــد و در صحنه ه ــام بودن ــاب و نظ انق

ــد. ــان دادن ــود را نش ــی خ ــن همراه ای
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــان در پای ــی خاطرنش قم
ــه ایــن افــراد کــه شــعارهای ساختارشــکنانه  مــن ب
از  دســت  کــه  می کنــم  توصیــه  می دهنــد 
ــردم و  ــن م ــه دام ــد و ب ــود بردارن ــای خ کج روی ه

انقــاب بازگردنــد. 

مجلس انقالبی در سایه حضور پرشور مردم در انتخابات شکل می گیرد

ــا  ــره ب ــان مذاک ــت: اآلن زم ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــر فشــارهای دشــمن ایســتادگی  ــد در براب ــه بای ــکا نیســت و هم آمری

ــم.  کنی
بــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر نوبخــت در جلســه شــورای 
برنامه ریــزی و توســعه اســتان گلســتان بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت: اکنــون در دومیــن 
ســال یــک تحریــم بی ســابقه در تاریــخ معاصــر قــرار داریــم. در 
ــود. به زعــم همــان  ــر غــذا ب گذشــته اگــر تحریــم بودیــم نفــت در براب
ــه  ــد ک ــرد بودن ــدر جوانم ــد آن ق ــان می کردن ــه تحریم م ــمنان ک دش
ــا اآلن  ــد ام ــذا و دارو را می دادن ــن غ ــرای تأمی ــت ب ــروش نف ــازه ف اج

ــد. ــم گرفتن ــن را ه ــوی همی جل
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار شــهید ســلیمانی گفــت: 
بایــد در ایــن ایــام مبــارک روح بــزرگ و بلنــد حــاج قاســم را تقدیــس 
ــیاری  ــه در بس ــتراتژیک بلک ــی و اس ــد نظام ــط در بع ــم. او نه فق کنی
ــری  ــش مؤث ــت نق ــاد و امنی ــه، اقتص ــه منطق ــوط ب ــات مرب از موضوع

داشــت.

معــاون رئیــس جمهــور ادامــه داد: دشــمن می دانــد بایــد از کجــا بــه 
ــا اینکــه مــردم خیلــی از چیزهــا را نمی داننــد  ــه وارد کنــد؛ ب مــا ضرب
امــا حــاج قاســم زحمــات زیــادی بــرای کمــک بــه کشــور کشــید. آنچه 
به عنــوان تقدیــر و تجلیــل از ایــن شــخصیت اتفــاق افتــاد گوشــه ای از 
ــتیم  ــر داش ــا خب ــن تا ش ه ــدر از ای ــا چق ــه م ــود. این ک ــات او ب زحم
ــا اینکــه صداوســیما چقــدر توانســت ابعــاد شــخصیتی حــاج قاســم  ی
و اقدامــات او را بــه جامعــه منعکــس کنــد، بایــد بــه آن توجــه کنیــم.

ــر اینکــه »مــا در یــک  ــا تأکیــد ب وی در بخــش دیگــر ســخنانش ب
برهــه از زمــان مذاکــره بــا آمریــکا را تجربــه کردیــم«، خاطرنشــان کرد: 
ــر  ــد تدبی ــل می کنن ــا تحمی ــه م ــمنان ب ــه دش ــارهایی را ک ــا فش م
ــه  ــد چ ــا بگوین ــه م ــان ب ــا آن ــد ت ــم مان ــر نخواهی ــم و منتظ می کنی

ــم. ــا چــه کاری انجــام ندهی ــم و ی کنی
نوبخــت ادامــه داد: مــا بــدون توجــه بــه دشــمن کارمــان را خواهیــم 
ــکا  ــا آمری ــره ب ــه مذاک ــم ب ــان نظــام تصمی ــه از زم ــک بره ــرد. در ی ک
گرفــت و نتیجــه اش را دیدیــم. امــروز دیگــر هیــچ ایرانــی وطن پرســت 
ــره  ــاره مذاک ــا دوب ــا آمریکایی ه ــه ب ــد ک ــا نمی خواه ــی از م و فهیم

کنیــم.
ــی نمی توانــد از مــا انتقــاد کنــد  وی تصریــح کــرد: دیگــر کس
ــول  ــما قب ــد و ش ــره بودن ــال مذاک ــا دنب ــه »آمریکایی ه ــد ک ــا بگوی ی
ــکار عمومــی پاســخ درســت و روشــنی  ــرای اف ــد.«، امــروز مــا ب نکردی

ــم. داری
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریــح 
کــرد: اآلن زمــان مذاکــره نیســت، هــر کــدام از مــا در هــر جایگاهــی 
ــر شــویم و  ــم ضربه گی ــد ایســتادگی و ســعی کنی ــم بای ــرار داری کــه ق

فشــارها را بــا تدبیــر حــل کنیــم.

نوبخت: 

اآلن زمان مذاکره نیست

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
ــچ  ــا هی ــال بالگرده ــازی و اوره ــوزه آماده س در ح
گلــوگاه و مانعــی نداریــم و تــا کنــون بــا تمــام تــوان 
ــود  ــی خ ــتگی پیش روندگ ــه وابس ــدون هیچ گون و ب

را ادامــه دادیــم. 
بــه گــزارش فــارس، مراســم تحویــل دهــی 
ــازی  ــد س ــال و بازآم ــرد اوره ــد بالگ ــا فرون ۱۰ ه
ــر  ــا حضــور امی ــش ب ــی ارت ــروی زمین ــه نی شــده ب
ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
ــروی  ــده نی ــدری فرمان ــرتیپ حی ــر س ــلح، امی مس
زمینــی ارتــش، امیــر ســرتیپ دوم قربانــی فرمانــده 
ــرتیپ  ــر س ــش و امی ــی ارت ــروی زمین ــروز نی هوانی
دوم خواجــه فــرد مدیرعامــل ســازمان صنایــع 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــاع در اصفه ــی وزارت دف هوای
هــا   ۱۰ تحویــل  و  آماده ســازی  حاتمــی  
ــه  ــش  را ک ــی ارت ــروی زمین ــه نی ــرد ب ــد بالگ فرون
ــط  ــاز  توس ــورد نی ــی م ــات بوم ــاخت قطع ــا س ب
ــورت  ــاع ص ــی وزارت دف ــع هوای ــن صنای متخصصی
ــاب  ــزرگ  انق ــتاوردهای ب ــت را از دس ــه اس گرفت
اســامی دانســت، و افــزود: در پایگاه هــای هوانیــروز 
در اقصــی نقــاط کشــور از جملــه تهــران، اصفهــان،  
مسجدســلیمان، قزویــن،  کرمــان، کرمانشــاه و... 
ــن  ــط متخصصی ــده توس ــر ش ــای زمین گی بالگرده
ــر و  ــورد تعمی ــا م ــرکت پنه ــی  و ش ــع هوای صنای
اورهــال اساســی قــرار گرفتــه کــه در همیــن راســتا، 
ــاز آمــد )اورهــال( شــده موجــب  ایــن بالگردهــای ب
افزایــش قــدرت رزمــی، تهاجمــی و پشــتیبانی 
ــا  ــروج میلیون ه ــری از خ ــلح، جلوگی ــای مس نیروه
ــزان  ــه می ــا ب ــش هزینه ه ــور و کاه دالر ارز از کش
قیمت هــای  بــه  نســبت  درصــد   ۵۰ از  بیــش 
جهانــی و بهره گیــری حداکثــری از شــرکت های 

ــت. ــده اس ــی ش ــان داخل دانش بنی
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ســپس 
بــا بازدیــد از نمایــش قــدرت بالگــردی پایــگاه چهارم 
ــرد: رشــادت ها  ــد ک ــان تأکی ــروز اصفه ــی هوانی رزم
هوانیــروز  تیزپــرواز  خلبانــان  جان فشــانی های  و 
ــس از آن چــون  ــاع مقــدس و پ در طــول دوران دف
ایــن  پرافتخــار  کارنامــه  در  درخشــان  نگینــی 
مجموعــه پرافتخــار می درخشــد و ملــت بــزرگ 
ایــران اســامی همــواره قــدردان ایثارگری هــای 

آنــان بوده انــد.
صنعــت  دســت اندرکاران  کــرد:  تصریــح  وی 
ــر  ــال و تدابی ــد متع ــر خداون ــوکل ب ــا ت ــی ب دفاع
فرمانــده معظــم کل قــوا و حمایت هــای دولــت 
خدمتگــزار و بــا تکیــه بــر ظرفیــت، تــوان و امکانــات 
تهدیــدات  علی رغــم  شــده اند  موفــق  داخلــی 
همه جانبــه و جنــگ تمام عیــار اقتصــادی،  قطعــات 
زمین گیــر  بالگردهــای  هایتــک  و  نیــاز  مــورد 

ــه  ــرده و ب ــد ک ــی و تولی ــلح را طراح ــای مس نیروه
موقــع تحویــل یگان هــای هوانیــروز دهنــد.  

حاتمــی گفــت: ایــن موفقیت هــای  بــزرگ و  
ــت  ــی  اس ــول انقاب ــان محص ــتاوردهای درخش دس
کــه خودبــاوری  و تکیــه بــر اســتعداد و تــوان 
داخلــی  را  در ایــن کشــور نهادینــه کــرد  و نشــان 
ــود  ــرب و شــرق می ش ــا قطــع وابســتگی از غ داد ب
ــر قله هــای  ــران اســامی ب ــان ای ــر جوان ــه ب ــا تکی ب

ــتاد. ــدار ایس اقت
ــا  ــلح  ب ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
تقدیــر از نقــش ارزنــده شــرکت  پشــتیبانی و 
نوســازی بالگردهــای ایــران )پنهــا(   تصریــح کــرد:  
ــن دســتاوردها محصــول کار،  مدیریــت جهــادی  ای
ــی   ــد دانشــمندان و متخصصــان گمنام و همــت بلن
اســت کــه بــا الهــام و تمســک بــه ارزش هــای انقاب 
اســامی و تجــارب هشــت ســال دفــاع مقــدس هــر 
ــرای  ــرافرازی را ب ــار و س ــی از افتخ ــرگ زرین روز ب

ــد. ــم می زنن ــامی رق ــران اس ای
ــا و  ــازی بالگرده ــد س ــرد: بازآم ــح ک وی تصری
هواپیماهــا فراینــدی پیچیــده اســت کــه در انحصــار 
ــدان  ــت فرزن ــرار دارد و موفقی ــد کشــور ق ــا چن تنه
ــی اساســی  ــم، گام ــر مه ــن ام ــن ســرزمین در ای ای
اســت کــه  توســط متخصصــان فجــر آفریــن 
ــرکت  ــاع در ش ــی وزارت دف ــع هوای ــازمان  صنای س
پنهــا بــا اســتواری و صابــت برداشــته شــده اســت.

حاتمــی ادامــه داد:  متخصصــان صنعــت هوایــی 
نوســازی  و  وزارت دفــاع در شــرکت پشــتیبانی 
ــبانه روزی  ــاش ش ــا ت ــا( ب ــران )پنه ــای ای بالگرده
شــرکت های  و  دانشــگاه ها  بــا  مشــارکت  و 
بــه  دســتیابی  بــا  توانســتند  دانش بنیــان، 
فناوری هــای پیچیــدهٔ بالگــرد، بــار دیگــر توانمنــدی 
ــاز  ــه موردنی ــرآن چ ــه ه ــتیابی ب ــود را در دس خ
ــه  ــت، ب ــامی اس ــوری اس ــلح جمه ــای مس نیروه

ــانند. ــات رس اثب
ــا  ــلح ب ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
بیــان اینکــه زیرســاخت های توســعه صنعــت هوایــی  
ــه طــور گســترده در  کشــور در نیروهــای مســلح  ب
ــزود:  ــازی شــده اســت اف ــت و شبکه س کشــور تقوی
ــچ  ــا هی ــال بالگرده ــازی و اوره ــوزه آماده س در ح
گلــوگاه و مانعــی نداریــم و تــا کنــون بــا تمــام تــوان 
ــود  ــی خ ــتگی پیش روندگ ــه وابس ــدون هیچ گون و ب
ــای مســلح  ــه نیروه ــه ای ک ــم؛  به گون ــه دادی را ادام
ــه  ــل هرگون ــدار کام ــا اقت ــت ب ــاخته اس ــادر س را ق
ــر ســطحی را محکــم پاســخ  ــدی در ه تجــاوز و تع

دهــد.
وی در جریــان ایــن بازدیــد بــا بیــان اینکــه امروز 
آمادگــی نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران 
بــه لحــاظ قــدرت دفاعــی در تــراز انقــاب اســامی 
ــام  ــا تم ــاع ب ــرد: وزارت دف ــد ک ــت تأکی ــران اس ای
ــتیابی  ــتای دس ــلح در راس ــای مس ــوان از نیروه ت
و  راهبــردی دفاعــی پشــتیبانی  بــه تســلیحات 
تســلیحات مــورد نیــاز آنــان را تأمیــن خواهــد کــرد.

ــت  ــی وسیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ عضـ
خارجـــی مجلـــس بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تقویـــت 
بنیـــه دفاعـــی کشـــور، هرگونـــه مذاکـــره دربـــاره 

ــرد.  ــران را رد کـ محدودیـــت موشـــکی ایـ
عاءالدیـــن  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
بروجـــردی، دربـــاره رونمایـــی از »موشـــک رعـــد 
ـــکی و  ـــای موش ـــران ه ـــد پیش ـــل جدی ۵۰۰« و نس
ـــکی  ـــدرت موش ـــه ق ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــواره بره ماه
ـــگ  ـــت جن ـــای سیاس ـــه معن ـــامی ب ـــوری اس جمه
ـــگ  ـــخ دوران جن ـــه تل ـــت: تجرب ـــت گف ـــه نیس طلبان
ـــدار  ـــتن اقت ـــه نداش ـــرد ک ـــت ک ـــا ثاب ـــه م ـــاله ب ۸س
ــار  ــمن را دچـ ــت دشـ ــن اسـ ــی الزم ممکـ نظامـ
اشـــتباه محاســـباتی کـــرده و بـــار دیگـــر ایـــران 
اســـامی متحمـــل مشـــکات دچـــار جنـــگ 

تحمیلـــی شـــود.    

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــرد در مجل ـــده بروج نماین
ــامی  ــوری اسـ ــت جمهـ ــر سیاسـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ایـــران در نداشـــتن ســـاح هســـته ای افـــزود: بـــر 
همیـــن اســـاس ایـــران در عضویـــت ان پـــی تـــی 
بـــوده ضمـــن اینکـــه تنهـــا کشـــوری اســـت کـــه 
عـــاوه بـــر تعهـــد بیـــن المللـــی، فتـــوای مقـــام 
ـــاخت  ـــت س ـــر ممنوعی ـــی ب ـــری را مبن ـــم رهب معظ
ــی  ــه عبارتـ ــته ای دارد، بـ ــرد ســـاح هسـ و کاربـ
جمهـــوری اســـامی محکـــم تـــر از هـــر کشـــور 
دیگـــری متعهـــد شـــده کـــه بـــه ســـوی تولیـــد 

بمـــب اتمـــی حرکـــت نکنـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم بـــا 
ـــامی  ـــوری اس ـــی جمه ـــا راه دفاع ـــه تنه ـــان اینک بی
ــوری  ــه داد: جمهـ ــت ادامـ ــکی اسـ ــدرت موشـ قـ
ــورد  ــره در مـ ــه مذاکـ ــچ وجـ ــه هیـ ــامی بـ اسـ

ــه و آن را خـــط  محدودیـــت موشـــکی را نپذیرفتـ
قرمـــز جـــدی خـــود مـــی دانـــد و همچنـــان بـــر 

ایـــن سیاســـت مصـــر خواهـــد بـــود.
ـــس از  ـــت مجل ـــر حمای ـــد ب ـــا تاکی ـــردی ب بروج
ـــد  ـــامی بای ـــوری اس ـــت: جمه ـــلح گف ـــای مس نیروه
ـــچ  ـــه هی ـــمن ب ـــه دش ـــد ک ـــدر باش ـــدی مقت ـــا ح ت
وجـــه دچـــار اشـــتباه نشـــده و بدانـــد همانگونـــه 
ـــپهبد  ـــاندن س ـــهادت رس ـــه ش ـــد از ب ـــران بع ـــه ای ک
ـــراق را  ـــکا در ع ـــگاه آمری حـــاج قاســـم ســـلیمانی پای
ـــان  ـــز زم ـــر نی ـــوارد دیگ ـــرد، در م ـــاران ک ـــک ب موش
ـــمن  ـــه دش ـــا ک ـــر ج ـــد و ه ـــی شناس ـــکان نم و م
متعـــرض شـــود بـــا قـــدرت فرامـــرزی جمهـــوری 

ـــد. ـــد ش ـــرو خواه ـــامی روب اس
ــت  ــی وسیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ عضـ
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل خارج

ـــی  ـــزود: رونمای ـــی اف ـــوزه دفاع ـــران در ح ـــدار ای اقت
ـــدرت  ـــده ق ـــان دهن ـــد ۵۰۰« نش ـــک رع از  »موش
ـــن  ـــه ای ـــوری اســـامی اســـت ب ـــی جمه علمـــی و فن
ـــه روز  ـــود روز ب ـــد ب ـــادر خواه ـــران ق ـــه ای ـــی ک معن
ــرده و گام  ــد کـ ــرفته تری تولیـ ــک های پیشـ موشـ
ـــن  ـــردارد، ای ـــه ب ـــن عرص ـــری را در ای ـــای بلندت ه
ــت  ــظ امنیـ ــرای حفـ ــدی بـ ــرورت جـ ــک ضـ یـ
ملـــی و پیشـــگیری از هرگونـــه خطـــای دشـــمن 
ـــامی  ـــوری اس ـــی جمه ـــع مل ـــه مناف ـــرض ب در تع

ـــت. اس
ـــران  ـــد پیش ـــل جدی ـــد ۵۰۰ و نس ـــک رع از موش
ـــا حضـــور ســـردار  ـــا ب هـــای موشـــکی و ماهـــواره بره
ـــداران و  ـــپاه پاس ـــده کل س ـــامی فرمان ـــین س حس
ســـردار حاجـــی زاده فرمانـــده نیـــروی هوافضـــای 

ـــد. ـــی ش ـــپاه رونمای س

وزیر دفاع: 

در بازسازی بالگردها هیچ مانعی در کشور نداریم

بروجردی:

پیشرفت های موشکی ایران به معنای سیاست جنگ طلبانه نیست

کدخدایی:
دادگاه کالهبرداران 

باید علنی برگزار شود 

دادگاه  گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
کاهبــرداران مدعــی واســطه گری بــرای تائیــد 
صاحیــت در انتخابــات مجلــس بایــد علنــی برگــزار 

ــود.  ش
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
عباســعلی کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبــان در 
ــرداران مدعــی واســطه گری  توئیتــی نوشــت: کاهب
بــرای تائیــد صاحیــت بــا گــزارش و پیگیــری 

شــورای نگهبــان بازداشــت شــده اند.
ــا  ــود. بار ه ــزار ش ــی برگ ــد علن ــا بای دادگاه آن ه
ــد در  ــت کنن ــان مراقب ــم داوطلب ــدار داده بودی هش
تــور چنیــن شــیادانی نیفتنــد. مــردم گــزارش 
تخلفــات انتخاباتــی را از طریــق ســامانه مــردم ناظــر 

ــد. ــا ارســال کنن ــرای م ب

دکتر الریجانی در جمع خبرنگاران:
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 

انرژی جدیدی به انقالب می دهد

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: هــر بــار 
کــه ملــت ایــران در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن حضــور 
ــاب  ــه انق ــدی ب ــرژی جدی ــد، ان ــی کنن ــدا م پی
ــوی را  ــت ق ــن ظرفی ــمنان ای ــود و دش ــی ش وارد م

ــد.  ــی کنن احســاس م
بــه گــزارش خانــه ملــت، دکتــر علــی الریجانــی 
در جمــع خبرنــگاران درخصــوص تاثیــر حضــور 
مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن گفــت: راهپیمایــی 
ــم و از  ــران مه ــت ای ــرای مل ــواره ب ــن هم ۲۲ بهم
بــزرگ  ای  ســرمایه  امنیتــی  و  سیاســی  نظــر 

ــود. ــی ش ــوب م محس
در  ایــران  ملــت  کــه  بــار  هــر  افــزود:  وی 
ــد،  ــی کنن ــدا م ــور پی ــن حض ــی ۲۲ بهم راهپیمای
انــرژی جدیــدی بــه انقــاب وارد مــی شــود و 
دشــمنان ایــن ظرفیــت قــوی در کشــور را احســاس 

ــد. ــی کنن م
افــزود:  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــتری  ــت بیش ــال اهمی ــن امس ــی ۲۲ بهم راهپیمای
دارد، زیــرا آمریکایــی هــا طــی یــک ســال گذشــته 
تــاش کردنــد امیــدواری را در ملــت ایــران از بیــن 
ــران  ــی ای ــردم انقاب ــه را از م ــار برادران ــد و رفت ببرن
دور کننــد و در میــان آنهــا تشــتت بــه جــود آورنــد.

نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســامی 
و  ایــران  ملــت  اینکــه هوشــیاری  بــه  بااشــاره 
راهنمایــی هــای مقــام معظــم رهبــری کمــک کــرد 
تــا صحنــه بــه نفــع ایــران تغییــر کنــد، ادامــه داد: 
تــرور ناجوانمردانــه شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 
ــران  ــت ای ــا هوشــیاری مل ــا، ب ــی ه توســط آمریکای
ــوار  ــهید بزرگ ــن ش ــا ای ــردم ب ــی م ــط عاطف و رواب
و  قــدرت  و  ملــی شــد  اســتقامت  بــه  تبدیــل 
هبســتگی جدیــدی را بــه وجــود آورد، البتــه ایــران 
ــی  ــه آمریکای ــوری ب ــخ درخ ــوص پاس ــن خص در ای

ــا داد. ه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور مــردم در 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، پاســخ روشــنی بــه دشــمنان 
و انــرژی مضاعفــی بــه انقــاب مــی دهــد تــا ایــران 
آبــاد شــود، عنــوان کــرد: قــدرت مــردم و نیروهــای 
مســتعد ایــران کــم نیســت و طــی مــاه هــای اخیــر 
ــت  ــت از حال ــش صنع ــت بخ ــم وضعی ــاهد بودی ش

ــه ســمت مثبــت رشــد کــرده اســت. منفــی ب
ــا  ــان ب ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــر اینکــه حضــور مــردم در راهپیمایــی ۲۲  تاکیــد ب
بهمــن، همبســتگی را افزایــش و فشــارها بــه ایــران 
ــان  ــرای جوان ــن ب ــد و همچنی ــی ده ــش م را کاه
ــه وجــود مــی آورد، خاطرنشــان کــرد:  ــدواری ب امی
ــات و  ــری در انتخاب ــور گرمت ــردم حض ــه م ــر چ ه
ــع  ــه نف ــند، ب ــته باش ــن داش ــی ۲۲ بهم راهپیمای

ــت. ــور اس ــی کش ــی و آبادان ــت مل امنی

نماینده گرمسار:
 ورود افراد آگاه و عالم به مجلس بر 

آینده کشور تاثیر می گذارد

ــا  ــس ب ــتقلین مجل ــیون مس ــو فراکس ــک  عض ی
ــود  ــیر خ ــردی در مس ــر ف ــه »ه ــر اینک ــد ب تاکی
نیازمنــد علــم و تخصــص اســت«، گفــت: فــردی کــه 
ــد  ــود می توان ــس ش ــاال وارد مجل ــم ب ــم و عل ــا فه ب
بــر آینــده کشــور، نظــام و مــردم تاثیرگــذار باشــد. 
ــا اشــاره  ــب ب ــزارش ایســنا، غامرضــا کات ــه گ ب
ــاره   ــری درب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــات اخی ــه بیان ب
ــک  ــات ی ــاب درســت و خصوصی ــاخص های انتخ ش
نماینــده منتخــب، اظهــار کــرد: محورهــا و شــاخصه 
هایــی کــه مقــام معظــم رهبــری اشــاره کردنــد در 
ــوده و مــی  ــی و توســعه کشــور ب ــع مل جهــت مناف
توانــد در جهــت عدالــت محــوری گام هــای مثبتــی 
ــری در  ــات رهب ــع فرمایش ــازد، در واق ــم س را فراه
ایــن بــاره بهتریــن راهــکار در حــوزه برنامــه توســعه 

ــود. کشــور خواهــد ب
نماینــده مــردم گرمســار در مجلــس بــا تاکیــد بر 
ــات  ــای انتخاب ــودن کاندیداه ــه محــور ب ــزوم برنام ل
ــه  ــس برنام ــای مجل ــر کاندیداه ــزود: اگ ــس اف مجل
ــود  ــش خ ــای نق ــد در ایف ــند نمی توانن ــور نباش مح
سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی مطلوبــی داشــته 

باشــند.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس تصریــح 
کــرد: در هــر صــورت فــرد در مســیر خــود نیازمنــد 
ــات  ــای انتخاب ــد، کاندیداه ــص می باش ــم و تخص عل
ــد؛  ــه کنن ــم توج ــن مه ــه ای ــد ب ــز بای ــس نی مجل
فــردی کــه بــا فهــم و علــم بــاال وارد مجلــس 
ــردم  ــام و م ــور، نظ ــده کش ــر آین ــد ب ــود می توان ش

ــد. ــذار باش تاثیرگ

61 فقره سرقت در پرونده سارقان 
حرفه ای در تبریز 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان تبریــز از دســتگیری 
دو ســارق حرفــه ای منــزل بــا ۶۱ فقره ســرقت توســط 

مامــوران کانتــری۲۰ تبریــز خبــر داد. 
بــه گــزارش فــارس، فرهنــگ نــوروزی اظهــار 
داشــت: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر فعالیــت فرد 
یــا افــرادی در امــر ســرقت طاجــات منــزل از محات 
تبریــز موضــوع در دســتور کار مامــوران کانتــری ۲۰ 

تبریــز قــرار گرفــت.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مامــوران بــا انجــام 
ــایی  ــا شناس ــوس، ب ــوس و نامحس ــات محس تحقیق
ــارق را  ــر دو س ــان، ه ــاء آن ــل اختف ــان و مح متهم
دســتگیر و از مخفیــگاه آنــان بیــش از یــک کیلوگــرم 
طاجــات و چنــد قبضــه ســاح ســرد کشــف کردنــد.

ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهمــان بــا 
ــه پلیــس آگاهــی اســتان منتقــل  ــده ب تشــکیل پرون
شــدند، افــزود: امــوال مســروقه کشــف شــده پــس از 
ــه مال باختــگان تحویــل  شناســایی و احــراز هویــت ب

شــد.
ــان  ــز در پای ــتان تبری ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی  ــه ذات ــق وظیف ــی طب ــروی انتظام ــرد: نی ــه ک اضاف
ــهروندان  ــش ش ــت و آرام ــن امنی ــرای تامی ــود ب خ
تمــام تــاش خــود را بــه کار می گیــرد و از شــهروندان 
مــوارد  هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  خواســت 
مشــکوک موضــوع را از طریــق تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس 

ــد. ــاع دهن اط

محمود صادقی:
درخواست تعیین شعبه

  در دادسرای نظامی برای شکایت 
متهمان ترورهای هسته ای 

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: وزیــر 
ــت  ــب از درخواس ــه اینجان ــه ای ب ــات در نام اطاع
تعییــن شــعبه  ویــژه ای در دادســرای نظامــی بــرای 
ــرور هســته ای خبــر داد.  طــرح شــکایت متهمــان ت
بــه گــزارش ایســنا، محمــود صادقــی در صفحــه 

رســمی خــود در توییتــر نوشــت:
ــه  ــخ ب ــه ای در پاس ــی نام ــات ط ــر اطاع » وزی
ــان  ــاره مظنون ــب درب ــورخ ۹۸/۶/۳۱ اینجان ــه م نام
ترورهــای هســته ای، ضمــن یــادآوری اقدامــات 
ــران(  ــامی ای ــوری اس ــات جمه ــا)وزارت اطاع واج
بــرای جبــران اشــتباه خــود و پرداخــت غرامــت بــه 
ــب، از  ــکر از اینجان ــار تش ــاه و اظه ــان بی گن متهم
ــژه ای در دادســرای  درخواســت تعییــن شــعبه ی وی
ــر داد.« ــرای طــرح شــکایت متهمــان خب ــی ب نظام

محمــود صادقی نماینــده تهران ۱۵ مــرداد ۹۸، در 
صفحــه توییتــر خــود در واکنــش بــه طــرح ادعاهایی 
دربــاره اعترافــات متهمان ترور دانشــمندان هســته ای 
ــه  ــی ک ــای عجیب ــه ادعاه ــه ب ــود:» باتوج ــته ب نوش
ــه  ــان ب ــات متهم ــودن اعتراف ــاره کاذب ب ــرا درب اخی
تــرور دانشــمندان هســته ای مطــرح شــده، مســئوالن 
ذی ربــط بایــد دربــاره ی صحــت و ســقم ایــن ادعاهــا 
توضیــح دهنــد.« صادقــی همچنیــن در توییتــی 
ــق و  ــای تحقی ــه تقاض ــود ک ــرده ب ــا ک ــر ادع دیگ
تفحــص هــم خواهــد کــرد. ایــن در حالــی بــود کــه 
شــبکه تلویزیونــی بــی بــی ســی فارســی بــا پخــش 
برنامــه ای بــا محتــوای مصاحبــه بــا یکــی از متهمــان 
ــرح  ــی را مط ــته ای ادعاهای ــمندان هس ــرور دانش ت
کــرده بــود. ۲۵  آذر مــاه ۹۸ ســخنگوی هیــأت 
ــکایت  ــس از ش ــدگان مجل ــار نماین ــر رفت ــارت ب نظ
وزارت اطاعــات از محمــود صادقــی، نماینــده تهــران، 
ــرور دانشــمندان  ــده »ت ــا متهمــان پرون ــاط ب در ارتب

ــر داده اســت. ــران خب هســته ای« در ای
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عدد واقعی فروش نفت
 بستگی به شرایط دارد

ــت:  ــار داش ــی اظه ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
بــه دنبــال یــک قانــون قــوی بــرای اجــرای سیاســت 
مولدســازی امــوال و دارایــی دولــت هســتیم و از ایــن 
رو یــک الیحــه بــا رعایــت جوانــب مختلــف در وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی در حــال تدویــن هســتیم و 

بــه دولــت ارســال خواهــد شــد. 
ــان  ــا بی ــند ب ــاد دژپس ــنا، فره ــزارش ایس ــه گ ب
ــازی  ــه وارد مولدس ــوه قضایی ــت ق ــرار نیس ــه ق اینک
ــار داشــت: سیاســت  ــود، اظه ــت ش ــای دول دارایی ه
اجبــار بــرای فــروش، واگــذاری و مولد ســازی امــوال 
ــق  ــار از طری ــن اجب ــا ای ــانیم ام ــرا می رس ــه اج را ب

ــود. ــال می ش ــون اعم ــم قان حک
وی بــا اشــاره بــه عــدم تمکیــن برخــی از شــرکت 
و ســازمان های دولتــی بــرای واگــذاری امــوال خــود، 
ــرای اجــرای  ــوی ب ــون ق ــک قان ــال ی ــه دنب گفــت: ب
سیاســت مولدســازی امــوال و دارایــی دولــت هســتیم 
و از ایــن رو یــک الیحــه بــا رعایــت جوانــب مختلــف 
در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در حــال تدویــن 

هســتیم و بــه دولــت ارســال خواهــد شــد.
ــد  ــت مول ــه طــور قطــع ظرفی ــزود: ب دژپســند اف
۵۰هــزار  از  بیشــتر  دولــت  دارایی هــای  ســازی 
ــبه و  ــج محاس ــه تدری ــه ب ــت ک ــان اس ــارد توم میلی

می شــود. ارزیابــی 
تناقضــات  دربــاره  همچنیــن  اقتصــاد  وزیــر 
ــت و  ــروش نف ــزان ف ــووالن از می ــای مس صحبت ه
ــد  ــده تاکی ــال آین ــه س ــی در بودج ــای نفت درآمده
کــرد: هــر چنــد کــه در بودجــه رقــم فــروش نفــت 
حــدود یــک میلیــون بشــکه اســت امــا عــدد واقعــی 

ــرایط دارد. ــه ش ــتگی ب ــت بس ــروش نف ف
ــی براســاس  ــای نفت ــه داد: درآمده دژپســند ادام
نســبت قیمــت بــه مقــدار فــروش اســت و بایــد دیــد 

شــرایط بــرای فــروش نفــت چگونــه خواهــد بــود.

موسوی بیوکی:
تولید هواپیماهای مسافربری 

دور از انتظار نیست 

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: 
تولیــد هواپیماهــای مســافربری توســط متخصصــان 
داخلــی دور از انتظــار نبــوده و ایــن مســئله امــکان 
پذیــر اســت امــا ایــن مســئله در یــک بــازه زمانــی 
و بــا برنامــه ریــزی کان و تخصیــص اعتبــارات الزم 

محقــق مــی شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدابوالفضل موســوی 
بیوکــی نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بــا 
اشــاره بــه برنامــه ریــزی وزارت راه و شهرســازی برای 
تولیــد هواپیمــای مســافربری، گفــت: اســتراتژی 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــازی ب ــی وزارت راه و شهرس کنون
دیگــر نهادهــا جهــت تولیــد هواپیماهــای مســافربری 
ــن  ــه نظــر م بســیار درســت و کارشناســی اســت، ب
دانشــمندان،  از ظرفیــت  توانــد  وزارتخانــه مــی 
ــن  ــان در ای ــش بنی متخصصــان و شــرکت هــای دان
ــدوق  ــزد و ص ــردم ی ــده م ــره بگیرد.نماین ــه به عرص
در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: خوشــبختانه 
متخصصــان داخلــی در چنــد ســال اخیــر اقــدام بــه 
ســاخت هواپیماهــای جنگنــده و نظامــی کــرده انــد 
ــئله  ــن مس ــر دارد ای ــای تقدی ــئله ج ــن مس ــه ای ک
نشــان مــی دهــد کــه جوانــان مــا مــی توانند نســبت 
بــه تولیــد هواپیماهــای مســافربری نیــز اقــدام کننــد.

تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
هواپیما مشکل صنعت هوانوردی

وی گفــت: یکــی دیگــر از مشــکات صنعــت 
هوانــوردی کشــور، تأمیــن قطعــات و تجهیــزات 
مــورد نیــاز هواپیمــا اســت، در شــرایط کنونــی 
ــه  ــا ب ــن ه ــکا، ایرالی ــای آمری ــم ه ــل تحری ــه دلی ب
ــی  ــن م ــان را تأمی ــورد نیازش ــزات م ســختی تجهی
کننــد کــه خوشــبختانه شــرکت هــای دانــش 
بنیــان اخیــرا گام هــای برجســته ای را بــرای تولیــد 

ــد. ــته ان ــات برداش قطع
موســوی بیوکــی ادامــه داد:در حال حاضــر رقابت با 
کشــورهایی ماننــد آمریــکا و فرانســه در حــوزه صنعت 
هوانــوردی دشــوار اســت امــا مــا نیز مــی توانیــم مانند 
کشــورهایی مثــل روســیه و اوکرایــن اقــدام بــه تولیــد 
هواپیمــا کنیــم کــه ایــن مســئله آغازگــر شــکوفایی و 

توســعه ایــران در ایــن عرصــه خواهــد بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس افــزود: 
بــه نظــر مــن تولیــد هواپیماهــای مســافربری 
توســط متخصصــان داخلــی دور از انتظــار نبــوده و 
ــر اســت امــا ایــن مســئله  ایــن مســئله امــکان پذی
ــزی کان و  ــه ری ــا برنام ــی و ب ــازه زمان ــک ب در ی

ــود. ــی ش ــق م ــارات الزم محق ــص اعتب تخصی

ــد  ــرخ رش ــت: ن ــران گف ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
ــه  ــز ۱۳۹۸ ب ــت در فصــل پایی ــدون نف اقتصــادی ب
ــا نفــت  ــرخ رشــد اقتصــادی ب عــدد ۰.۹ درصــد و ن
در ایــن دوره زمانــی بــه منفــی ۱.۷ درصــد رســید. 
ــس  ــین زاده رئی ــواد حس ــر، ج ــزارش مه ــه گ ب
مرکــز آمــار، اظهــار داشــت: ســرمایه گــذاری، 
متشــکل از تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت و 
ــل  ــت و در فص ــاختمان اس ــرمایه در س ــکیل س تش
ــش از ۶  ــت بی ــس از گذش ــاری پ ــال ج ــز س پایی
ــه رشــد مثبــت ۰.۹ درصــد رســیده اســت  فصــل ب
ــش  ــرمایه در بخ ــکیل س ــی از تش ــاً ناش ــه عمدت ک

ــت. ــوده اس ــاختمان ب س
ــص  ــول ناخال ــزان محص ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال ۱۳۹۰ در نــه 
ماهــه اول ســال ۱۳۹۸، بــه حــدود ۵۰۰ هــزار 
ــارد  ــزار میلی ــت( و ۴۳۰ ه ــا نف ــان )ب ــارد توم میلی
ــدون نفــت( رســیده اســت، گفــت: رشــد  تومــان )ب
اقتصــادی ۹ مــاه ســال جــاری )بــدون نفــت( 
نســبت بــه دو فصــل قبــل بهبــود یافتــه و بــه عــدد 
ــه  ــال ۱۳۹۸ ب ــز س ــل پایی ــد و در فص ــر درص صف
عــدد مثبــت ۰.۹ درصــد رســیده اســت. همچنیــن 
رشــد اقتصــادی در ۹ ماهــه ســال۱۳۹۸، در گــروه 
کشــاورزی، مثبــت ۳.۲ درصــد، در گــروه صنایــع و 
ــات  ــد، خدم ــت ۲ درص ــت( مثب ــدون نف ــادن )ب مع
منفــی ۰.۲ درصــد و بخــش ســاختمان مثبــت ۹.۶ 

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ــه در  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــین زاده در پاس حس

محاســبه رشــد اقتصــادی بــا نفــت در مقایســه 
ــی  ــه عوامل ــت، چ ــدون نف ــادی ب ــد اقتص ــا رش ب
ــبات  ــخ داد: در محاس ــرد، پاس ــرار می گی ــر ق مدنظ
ــت، اســتخراج نفــت خــام و  ــا نف رشــد اقتصــادی ب
ــای  ــر بخش ه ــی از زی ــوان یک ــه عن ــی ب گاز طبیع
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب اقتصــادی منظــور می شــود و بای
نیــز اشــاره کنــم کــه در فصــل پاییــز ۱۳۹۸، رشــد 
اقتصــادی بــا نفــت بــا بهبــود قابــل توجهــی نســبت 
ــی ۱.۷  ــدد منف ــه ع ــود، ب ــل از خ ــول قب ــه فص ب

ــت. ــیده اس ــد رس درص
ــا اشــاره  ــه، ب ــران در ادام ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
بــه اینکــه در زمینــه نــرخ رشــد بخــش کشــاورزی 
ــا  ــتان ب ــار و تابس ــل به ــز، در ۲ فص ــل پایی در فص
ــم،  ــه بوده ای ــی مواج ــبتاً باالی ــت نس ــدهای مثب رش

ــل  ــه دلی ــاری ب ــال ج ــز س ــل پایی ــت: در فص گف
خســارت های حاصــل از ســیل و تأثیــر آن بــر 
ــی  ــد منف ــا رش ــش ب ــن بخ ــاورزی، ای ــش کش بخ
ــه  ــوع در ۹ ماه ــا در مجم ــت ام ــوده اس ــه ب مواج
ــد  ــاورزی رش ــروه کش ــد گ ــرخ رش ــال ۱۳۹۸، ن س

ــت. ــته اس ــدی داش ــت ۳.۲ درص مثب
وی در تشــریح رونــد رشــد بخــش صنایــع و 
ــای  ــه فصل ه ــزود: در کلی ــت( اف ــدون نف ــادن )ب مع
ــل اول ســال ۱۳۹۸، رشــد  ســال ۱۳۹۷ و دو فص
ــد  ــت، رش ــوده و در نهای ــابقه ب ــی س ــن بخــش ب ای
ــت(  ــدون نف ــادن )ب ــع و مع اقتصــادی بخــش صنای
پــس از گذشــت بیــش از ۶ فصــل، بــه عــدد مثبــت 
۷.۵ درصــد رســیده اســت کــه ایــن رشــد عمدتــاً از 
ــرق  ــر بخــش ســاختمان، و بخــش تأمیــن آب، ب زی

و گاز طبیعــی حاصــل شــده اســت. همچنیــن رشــد 
اقتصــادی گــروه خدمــات بــا ثبــت رشــد اقتصــادی 
منفــی ۰.۱، ۰.۱ و منفــی ۰.۷ درصــد در فصل هــای 
بهــار، تابســتان و پاییــز، در نــه ماهــه ســال جــاری، 

ــه رشــد اقتصــادی منفــی ۰.۲ رســیده اســت. ب
حســین زاده ضمــن تشــریح وضعیــت رشــد 
ــا نفــت( گفــت: رشــداقتصادی  اقتصــادی کشــور )ب
ــه  ــیده اســت ک ــی ۱.۷ رس ــدد منف ــه ع ــت ب ــا نف ب
ــه چهــار فصــل اخیــر از وضعیــت بهتــری  نســبت ب

ــت. ــوده اس ــوردار ب برخ
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کــدام یــک از 
زیــر بخش هــای اقتصــادی ســهم بیشــتری در رشــد 
ــع  ــروه صنای ــت: گ اقتصــادی کشــور داشــته اند، گف
و معــادن )بــدون نفــت(، بخــش ســاختمان، بخــش 
مســتغات، کرایــه و خدمــات کســب و کار و بخــش 
کشــاورزی بیشــترین ســهم را در ایجــاد رشــد 

ــته اند. ــور داش ــادی کش اقتص
رئیــس مرکــز آمــار ایــران در ادامــه افــزود: در ۹ 
ماهــه ســال جــاری مهمتریــن عامــل کاهنــده رشــد 

اقتصــادی کشــور نیــز بخــش نفــت بــوده اســت.
ــذاری در  ــرمایه گ ــت س ــا وضعی ــه ب وی در رابط
ــذاری، متشــکل از  ــزود: ســرمایه گ ســال جــاری اف
تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت و تشــکیل سرمایه 
در ســاختمان اســت و در فصــل پاییــز ســال جــاری 
پــس از گذشــت بیــش از ۶ فصــل بــه رشــد مثبــت 
ــی از  ــاً ناش ــه عمدت ــت ک ــیده اس ــد رس ۰. ۹ درص
تشــکیل ســرمایه در بخــش ســاختمان بــوده اســت.

در پاییز امسال 

رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۹ درصد و با نفت منفی 1.7 درصد شد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: سیاســت ایــن وزارتخانــه ۱۰ 
میلیــارد دالر از واردات مختلــف را تبدیــل بــه ســاخت داخــل ســازیم. 

ــا، رضــا رحمانــی در مراســم امضــای تفاهــم نامــه  ــه گــزارش ایرن ب
تولیــد کک اســفنجی و ســوزنی در پاالیشــگاه هــای بندرعبــاس و امــام 
ــوه  ــع جل ــه در واق ــم نام ــن تفاه ــای ای ــزود: امض ــازند، اف ــی ش خمین

ــق تولیــد را متجلــی مــی ســازد. دیگــری از ســال رون
ــاس  ــر اس ــت، ب ــوزه وزارت صنع ــال در ح ــرد: امس ــه ک وی اضاف
برنامــه ای کــه ابتــدای ســال تدویــن شــد و بــه تاییــد رییــس جمهــور 

ــی  انجــام شــد. ــای مختلف ــدام ه ــد اق ــق تولی ــه رون ــر پای رســید، ب
 رحمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه رونــق تولیــد در وزارت صنعــت 
شــامل هفــت محــور اســت، گفــت: نخســتین اولویــت، تعمیــق ســاخت 
داخــل بــود کــه شــامل ۱۰ برنامــه می شــود و از آن بــه عنــوان نهضــت 

ســاخت داخــل یــاد شــده اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه الزم بــود تــا در گام نخســت تولیــد موجــود را 
حفــظ کنیــم، تاکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس بــه جــز دو حــوزه تولیــد 

آلومینیــوم و خــودرو کــه کاهشــی بــوده، در ســایر صنایــع بــا افزایــش 
تولیــد روبــرو شــدیم.

ــا  ــر صنعــت، امســال در ســایر گروه هــا ماننــد دارو ب ــه گفتــه وزی ب
ــش  ــد افزای ــی ۱۵ درص ــواد غدای ــد، م ــاک ۲۰ درص ــد، پوش ۳۱ درص

تولیــد ثبــت شــده اســت.
ـــی  ـــای خال ـــای ظرفیت ه ـــد را احی ـــق تولی ـــدی در رون ـــه بع وی الی
واحدهـــای تولیـــدی معرفـــی کـــرد و افـــزود:  همچنیـــن در حـــوزه 
ــه  ــر  بـ ــوی دیگـ ــم. از سـ ــت کردیـ ــام فعالیـ ــه تمـ ــای نیمـ طرح هـ
ـــن  ـــدف ای ـــتیم و ه ـــژه داش ـــه وی ـــل توج ـــاخت داخ ـــد و س ـــق تولی رون
ـــل  ـــاخت داخ ـــه س ـــف، ب ـــارد دالر از واردات مختل ـــا ۱۰ میلی ـــت ت اس

ـــود.  ـــل ش تبدی
ــا  ــه ت ــی ک ــام معدن ــارد دالر از اق ــی، ۲.۴ میلی ــه رحمان ــه گفت ب

ــود.  ــازی ش ــی س ــد داخل ــد، بای ــور می ش ــن وارد کش ــش از ای پی
وی افــزود: کشــورمان در بعضــی اقــام وابســتگی بــه واردات داشــت 
ــن واردات  ــا ای ــاش مــی شــود ت ــود و ت ــاک ب ــن وابســتگی خطرن و ای

کاهــش پیــدا کنــد. 
ــه در  ــد ک ــی ده ــال نشــان م ــای امس ــت: آماره ــت گف ــر صنع وزی
تولیــد الســتیک ســنگین، از ۳۰ درصــد تــوان داخلــی بــه ۵۵ درصــد 

رســیده ایم.

علی اکبـــر صالحـــی در ســـومین ســـمینار امنیـــت هســـته ای 
آژانـــس بین المللـــی انـــرژی اتمـــی شـــرکت و در جلســـه افتتاحیـــه 
ایـــن ســـمینار تاکیـــد کـــرد: ایـــران در صیانـــت از امنیـــت  خـــود از 

به کارگیـــری هیـــچ اقدامـــی تردیـــد و کوتاهـــی نخواهـــد کـــرد. 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــاالنه ک ـــت دو س ـــن نشس ـــنا، در ای ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــی و  ـــرژی اتم ـــازمان های ان ـــای س ـــه و روس ـــه وزرای خارج ـــل توج قاب
ـــاون  ـــد، مع ـــزار ش ـــن برگ ـــف در وی ـــات از کشـــورهای مختل ـــر مقام دیگ
ــن  ــور ضمـ ــی کشـ ــرژی اتمـ ــازمان انـ ــس سـ ــور و رییـ رییس جمهـ
ـــی و  ـــتاورد بین الملل ـــک دس ـــوان ی ـــه عن ـــام ب ـــت برج ـــادآوری اهمی ی
ـــن  ـــم در ای ـــت حاک ـــه دول ـــت های نابخردان ـــکا و سیاس ـــاد از آمری انتق
ـــی  ـــای اصل ـــی از طرف ه ـــوان یک ـــه عن ـــا را ب ـــئولیت اروپ ـــور مس کش
ایـــن توافـــق در حفـــظ آن و رهایـــی از سیاســـت های زورگویانـــه و 

ـــکا بـــه آن هـــا یـــاداور شـــد. یک جانبـــه آمری
ـــته ای  ـــت هس ـــده امنی ـــن کنن ـــت تامی ـــام را در نهای ـــظ برج وی حف

و تاش هـــای بین المللـــی در ایـــن حـــوزه عنـــوان کـــرد.
ــود  ــرایط موجـ ــی شـ ــر اصلـ ــکا را مقصـ ــت آمریـ ــی دولـ صالحـ
ـــکا  ـــم در آمری ـــم حاک ـــول رژی ـــر مســـئوالنه و نامعق ـــار غی ـــی و رفت معرف

و  اســـراییل را محکـــوم نمـــود.
ـــاب  ـــروزی انق ـــالروز پی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــس جمه ـــاون ریی مع
ــه  ــکا در عرصـ ــار امریـ ــکا، رفتـ ــلطه آمریـ ــی از سـ ــامی و رهایـ اسـ

ــهادت  ــه شـ ــه بـ ــف و از آن جملـ ــتی توصیـ ــی را تروریسـ بین المللـ
ـــران  ـــودن ای ـــدی ب ـــاره و ج ـــلیمانی اش ـــم س ـــور قاس ـــر کش ـــردار عزی س
در برخـــورد هرگونـــه تجـــاوز از ایـــن قبیـــل و پاســـخگویی متقابـــل 

ـــرار داد. ـــد ق ـــورد تاکی م
رئیـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی بـــا ذکـــر اقدامـــات گســـترده و 
در حـــال انجـــام در کشـــور در حـــوزه امنیـــت هســـته ای خواهـــان 
ـــایبری  ـــات س ـــون حم ـــی همچ ـــا تهدیدات ـــی ب ـــه جهان ـــورد جامع برخ
ماننـــد ویـــروس اســـتاکس نـــت بـــه تاسیســـات هســـته ای ایـــران، 

ــات  ــات و اقدامـ ــن حمـ ــف ایـ ــردن و توقـ ــوم کـ ــتار محکـ خواسـ
تروریســـتی هماننـــد بـــه شـــهادت رســـاندن دانشـــمندان هســـته ای 

در ایـــران شـــد.
ـــاس  ـــر اس ـــس ب ـــه آژان ـــه ب ـــف محول ـــادآوری وظای ـــا ی ـــی ب صالح
ــته ای را  ــت هسـ ــه امنیـ ــئولیت اولیـ ــازمان، مسـ ــن سـ ــور ایـ منشـ
ــی  ــس بین المللـ ــمرد و از آژانـ ــا برشـ ــوزه دولت هـ ــان در حـ همچنـ
انـــرژی اتمـــی خواســـت تـــا نســـبت بـــه تضمیـــن همکاری هـــای 
را  الزم  تمهیـــدات  ای  هســـته  امنیـــت  حـــوزه  در  بین المللـــی 
اندیشـــیده و از آســـیب رســـیدن بـــه ایـــن همکاری هـــا بـــه بهانـــه 

ــد. ــگیری نمایـ ــته ای پیشـ ــت هسـ امنیـ
ــا  ــس بـ ــای آژانـ ــی از همکاری هـ ــدر دانـ ــادآوری و قـ ــا یـ وی بـ
کشـــورمان در حـــوزه امنیـــت هســـته ای بـــه ذکـــر نمونه هایـــی از 

ایـــن همـــکاری هـــا پرداخـــت.
همچنیـــن وی در خصـــوص نحـــوه تامیـــن امنیـــت ســـایت های 
ـــت  ـــوص امنی ـــس در خص ـــن آژان ـــت موازی ـــه رعای ـــته ای و ازجمل هس
ـــه داد. ـــات الزم را ارای ـــهر توضیح ـــاخت بوش ـــال س ـــروگاه در ح دو نی

ـــن  ـــه ای ـــم افتتاحی ـــخنران در مراس ـــن س ـــوان دومی ـــه عن ـــی ب صالح
ـــان  ـــت در پای ـــرار اس ـــمینار ق ـــن س ـــرکت و ای ـــه ش ـــی رتب ـــمینار عال س
ـــاوی  ـــه ح ـــد ک ـــر نمای ـــران منتش ـــطح وزی ـــترک در س ـــه ای مش بیانی

ـــت. ـــس اس ـــو آژان ـــورهای عض ـــوی کش ـــی از س ـــب اجماع مطال

وزیر صنعت:

هدفگذاری تبدیل 1۰میلیارد دالر واردات به ساخت داخل

صالحی: 

در صیانت از امنیت مان از انجام هیچ اقدامی تردید و کوتاهی نخواهیم کرد

رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا انتقـــاد از گرانـــی قیمـــت 
ـــوع  ـــن موض ـــت: ای ـــر گف ـــای اخی ـــا در روزه خودروه
ـــرا مســـئوالن  ـــه پســـندیده نیســـت زی ـــچ وج ـــه هی ب
ــا  ــا قیمت هـ گفتـــه بودنـــد نظـــارت می کنیـــم تـ

ـــد.  ـــش نیاب افزای
ــی در  ــت اهلل رئیسـ ــنیم، آیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
جلســـه شـــورای  عالـــی قضائـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــکا  ـــتی آمری ـــدام تروریس ـــی از اق ـــر جهان ـــراز تنف اب
ـــت:  ـــلیمانی گف ـــاندن ســـردار س ـــه شـــهادت رس در ب
امـــروز آهنـــگ همـــه مـــردم بـــا هـــر گویـــش و 
ـــر  ـــراز تنف ـــی اب ـــر اقلیم ـــی و در ه ـــش و نگاه گرای

ــت. از آمریکاسـ
ـــا  ـــردم م ـــرد: م ـــد ک ـــا تأکی ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ـــکا  ـــود از آمری ـــرت خ در روز ۲۲ بهمـــن خشـــم و نف
را بـــه نمایـــش خواهنـــد گذاشـــت و بـــا صـــدای 
بلنـــد اعـــام می کننـــد اگـــر ســـردار عزیـــز مـــا 
را گرفتیـــد، روح و جـــان و حضـــور بـــا برکـــت او 
ـــته  ـــان برافراش ـــم او همچن ـــت و پرچ ـــان ماس در می

ـــود. ـــد ب خواه
ــردار  ــد سـ ــورد تأکیـ ــای مـ ــی، ارزش هـ رئیسـ
ـــوری اســـامی،  ـــتقال، آزادی، جمه ـــلیمانی را اس س
دفـــاع از ارزش هـــای انقـــاب و حقـــوق مـــردم و 
ــای آن  ــتکبار و جلوه هـ ــا اسـ نفـــرت و ضدیـــت بـ
ـــران  ـــت ای ـــرد: مل ـــح ک ـــوان و تصری ـــه عن در منطق
ــور  ــا حضـ ــان، بـ ــا خانواده هایشـ ــراه بـ ــردا همـ فـ
ــا  ــن ارزش هـ ــر ایـ ــن بـ ــی ۲۲ بهمـ در راهپیمایـ

پافشـــاری خواهـــد کـــرد.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا بیـــان این کـــه 

امـــروز اراده ملـــت ایـــران و ملت هـــای منطقـــه و 
دولت هـــای مســـتقل خـــروج آمریـــکا از منطقـــه 
اســـت کـــه فـــردا بـــه نمایـــش درخواهـــد آمـــد، 
ــه  ــکا از منطقـ ــراج آمریـ ــرد: اخـ ــان کـ خاطرنشـ
ـــان  ـــت زم ـــا گذش ـــه ب ـــت ک ـــی نیس ـــری مقطع ام
ــون  ــت خـ ــه برکـ ــاءاهلل بـ ــود و ان شـ ــف شـ متوقـ
مطهـــر ســـردار ســـلیمانی تـــا تحقـــق کامـــل آن 

پیگیـــری خواهـــد شـــد.
ــی ۲۲  ــردم در راهپیمایـ ــور مـ ــی، حضـ رئیسـ
ـــری  ـــت رهب ـــان و خواس ـــه فرم ـــک ب ـــن را لبی بهم
ــش اراده  ــردا روز نمایـ ــت: فـ ــرد و گفـ ــوان کـ عنـ

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــه ملت هایـ ــران و همـ ــت ایـ ملـ
ـــاس  ـــن احس ـــم ۲۲ بهم ـــت عظی ـــه حرک ـــبت ب نس
ــی  ــتگی و دلدادگـ ــاداری و پیوسـ ــئولیت، وفـ مسـ

ــد. می کننـ
رئیـــس قوه قضائیـــه در بخـــش دیگـــری از 
ــم  ــداف مهـ ــرای عدالـــت را از اهـ ســـخنانش، اجـ
ـــاب  ـــی انق ـــعارهای اصل ـــام )ره( و از ش ـــرت ام حض
ـــت،  ـــرای عدال ـــت: اج ـــرد و گف ـــوان ک ـــامی عن اس
ــی  ــت روح عدالت طلبـ ــه و حاکمیـ ــون عادالنـ قانـ
ـــت  ـــه مل ـــت هم ـــه، خواس ـــان جامع ـــردان و زن در م

ـــت. اس

جلوه هـــای  از  را  قضـــا  دســـتگاه  رئیســـی، 
مهـــم عدالـــت معرفـــی کـــرد و از مســـئوالن 
و  عادالنـــه  احـــکام  بـــا  خواســـت  قضائـــی 
تصمیم گیری هـــای بجـــا و به موقـــع و اقدامـــات 
امیدبخـــش در مـــردم، مســـئولیت و مأموریـــت 
ــاب  ــم انقـ ــدف مهـ ــن هـ ــق ایـ ــود در تحقـ خـ

ــد. ــا کننـ ــامی را ایفـ اسـ
این کـــه  بیـــان  بـــا  قوه قضائیـــه  رئیـــس 
بلکـــه  نیســـت،  شـــنیدنی  امـــری  عدالـــت 
ـــاس  ـــد احس ـــردم بای ـــزود: م ـــت، اف ـــیدنی اس چش
کننـــد عدالـــت کامـــًا اجـــرا می شـــود و در 
ـــدف  ـــد ه ـــامی بای ـــاب اس ـــروزی انق ـــالگرد پی س
مهـــم اجـــرای عدالـــت، ســـرلوحه کار همـــه 
دســـتگاه های اداری بـــه ویـــژه دســـتگاه قضایـــی 

قـــرار گیـــرد.
  رئیســـی بـــا اشـــاره بـــه گزارش هایـــی کـــه 
دربـــاره افزایـــش قیمـــت خـــودرو بـــه دســـتگاه 
ـــل  ـــری غیرقاب ـــأله را ام ـــن مس ـــد، ای ـــی می رس قضائ
قبـــول دانســـت و خواســـتار نظـــارت همه جانبـــه 
ــزات و  ــازمان تعزیـ ــت، سـ ــئوالن وزارت صمـ مسـ
ســـازمان حمایـــت از حقـــوق مصرف کننـــدگان در 

ایـــن زمینـــه شـــد.
کـــرد:  تأکیـــد  قضائیـــه  قـــوه  رئیـــس 
ــود و  ــف خـ ــام وظایـ ــا انجـ ــد بـ ــئوالن بایـ مسـ
ــی  ــام پایانـ ــاً در ایـ ــارت، خصوصـ ــدید نظـ تشـ
ــا  ــت کاالهـ ــش کاذب قیمـ ــع افزایـ ــال مانـ سـ
ـــه  ـــن زمین ـــردم در ای ـــد م ـــازه ندهن ـــده و اج ش

ــوند. ــران شـ نگـ

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد 

فروش 2۰ هزار میلیارد تومان اموال 
دولت به همه مردم با کد ملی 

گفـت:  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  رئیـس 
امـوال  از  تومـان  میلیـارد  هـزار  فـروش سـهام ۲۰ 
دولـت در قالب صنـدوق های قابل معاملـه در بورس 

امـوال دولتـی اسـت.  نوعـی مردمی سـازی 
بـه گـزارش تسـنیم، شـاپور محمـدی در خصـوص 
نظـر برخـی کارشناسـان در مـورد آنکه فـروش  اموال 
دولتـی در قالـب صندوقهـای قابـل معاملـه در بـورس 
خصوصی سـازی محسـوب نمی شـود گفت، این مسئله 
شـاید بیشـتر مردمی سـازی باشـد چرا که ایـن نوع از 
سـهام به بخش یا شـخص خاصی فروخته نمی شـود و 
عمـوم مـردم و هرکس بـا کد ملی خود می تواند سـهام 

مشـخصی را بـا تخفیف خریـداری کند.
رئیس سـازمان بورس گفت: این کار دو مزیت دارد، 
اول همـه مـردم می تواننـد در ایـن روند شـرکت کنند 
و در نتیجـه یـک نوع مردمی سـازی صـورت می گیرد. 
دوم فـروش سـهام هـا بـا تخفیف اسـت کـه باعث می 

شـود اگـر بازار دچار نوسـان شـود مردم ضـرر نکنند.
بـه گفتـه محمـدی، این دو مسـئله باعث می شـود 
فروش سـهام امـوال دولت در قالب صنـدوق های قابل 

معاملـه در بورس )ETF( سیاسـت بهتری باشـد.
معـاون وزیـر اقتصاد تاکید کـرد، البتـه این بدین 
معنـا نیسـت کـه دولـت نمی توانـد ایـن امـوال را به 
شـیوه قبلـی به فـروش برسـاند اما این یک سیاسـت 
مکملـی اسـت در کنـار دیگـر سیاسـت هـای دولـت 

کـه مـی تواند مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
اخیـرا وزیـر اقتصاد در نشسـت بررسـی راهکارهای 
مولـد سـازی امـوال دولتـی اعام کـرده بود پیشـنهاد 
مولـد سـازی ۵۰ هـزار میلیـارد تومانـی ذکـر شـده در 
الیحـه بودجه سـال ۱۳۹۹ از طریق بـورس اوراق بهادار 
و یا با قیمت گذاری کارشناسـان رسـمی دادگسـتری و 

در نهایـت افـراز امـاک صورت خواهـد گرفت.

حداکثر مدت موقت در قراردادهای 
کار غیرمستمر 4 سال تعیین شد 

رییــس مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان 
تهــران گفــت: بــا تصویــب آیین نامــه تبصــره ۱ مــاده 
۷ قانــون کار در هیــات دولــت، حداکثــر مــدت موقت 
بــرای کارهایــی کــه طبیعــت آنهــا جنبــه غیرمســتمر 

دارد، از زمــات تصویبنامــه ۴ ســال تعییــن شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا تاجیــک، رییس 
ــا  ــران ب ــتان ته ــران اس ــدگان کارگ ــع نماین مجم
اشــاره بــه اینکــه آییــن نامــه تعییــن حداکثــر مــدت 
بــرای کارهایــی بــا جنبــه غیرمســتمر تصویــب شــد 
گفــت: ایــن آیین نامــه در زمــان وزارت علــی ربیعــی 
ــال  ــاه س ــد و در تیرم ــه ش ــورای عالی کار تهی در ش

۹۷ از ســوی او بــه دولــت ارســال شــد.
ــر  ــه ب ــن آیین نام ــت :ای ــران گف ــده کارگ نماین
ــن شــد  ــون کار تدوی ــاده ۷ قان اســاس تبصــره ۱ م
ــن  ــود ای ــده ب ــد ش ــب آن وزارت کار متعه و به موج
ــاند  ــران برس ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــه را ب آیین نام
ــرای قراردادهــای کارگــران در  ــا حداکثــر زمــان ب ت

ــود. ــن ش مشــاغل غیرمســتمر تعیی
تاجیــک اضافــه کــرد: بــرای تعییــن مــدت 
ــود  ــد ب ــغل و کار خواه ــاک ش ــت م ــرارداد موق ق
ــی  ــال م ــا ۴ س ــک کار ت ــرای ی ــا ب ــی کارفرم یعن
ــا کارگــر منعقــد کنــد امــا  ــد قــرارداد موقــت ب توان
ــر  ــن کارگ ــرارداد آخری ــال ق ــت ۴ س ــس از گذش پ
شــاغل در همــان کار تــا پایــان موضــوع کار دائمــی 
ــمول  ــه مش ــن نام ــن آیی ــد .ای ــد ش ــی خواه تلق
کارهــای مســتمر نمــی باشــد ولــی میتــوان تبصــره 

ــم . ــیر نمایی ــر تفس ــاده ۷ را بهت ۲م
نماینــده مجمــع عالــی نماینــدگان کارگــران 
گفــت : ایــن آییــن نامــه بعــد از گذشــت قریــب بــه 
۲۹ ســال بــا تــاش فــراوان و پیگیــری هــای فــراوان  

ــه تصویــب رســید. نماینــدگان گــروه کارگــری ب

اقتصاد

معاون سازمان مالیاتی:  
وکال از پرداخت مالیات معاف نیستند 

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــاون س مع
مصوبــه دولــت در رابطــه بــا اخــذ شناســه ملــی برای 
کانون هــای وکای دادگســتری گفــت : ایــن موضــوع 
ــدارد و آنهــا ماننــد گذشــته  ــات ن ــا مالی ارتباطــی ب

ــد.  ــت می کنن ــات پرداخ مالی
بــه گــزارش فــارس، طبــق مصوبــه هیــأت 
وزیــران بــه اشــخاص حقوقــی، نهادهــا و مؤسســات 
ــتری  ــای وکای دادگس ــر کانون ه ــه نظی عام المنفع
کــه بــه موجــب قوانیــن یــا مقــررات مربوطــه ایجــاد 
ــر  ــت در ه ــه ثب ــاز ب ــدون نی ــوند ب ــا می ش ــده ی ش
یــک از قالب هــای شــخصیت حقوقــی شناســه ملــی 

اختصــاص داده می  شــود.
قانــون  مــاده ۱۳۹  اســاس طبــق  ایــن  بــر 
مؤسســات  و  نهادهــا  مســتقیم،  مالیات  هــای 
ــتند  ــات هس ــت مالی ــاف از پرداخ ــه مع عام المنفع
کــه در خبــری بــه اشــتباه عنــوان شــد وکا از 
ــاره  ــن ب ــده اند در ای ــاف ش ــات مع ــت مالی پرداخ
بــرای تشــریح موضــوع بــه ســراغ محمــود علیــزاده 
ــور  ــازمان ام ــی س ــی مالیات ــی و فن ــاون حقوق مع

مالیاتــی رفتیــم.
وی در ایــن رابطــه عنــوان کــرد: موضــوع گفتــه 
شــده ارتباطــی بــه وکای دادگســتری نــدارد و 
ــه کانون هــا تحــت عنــوان انجمــن  ــوط ب ــاً مرب صرف
ــتری و  ــون وکای دادگس ــد کان ــه همانن ــا جامع ی
ــوده و  ــتری ب ــمی دادگس ــان رس ــون کارشناس کان
ــی آنهــا در چارچــوب  ــه اخــذ شناســه مل ــوط ب مرب

ــه شــده اســت.  ــور ارائ ــه مذک ــون مصوب قان
وی تأکیــد کــرد: اخــذ شناســه ملــی کانــون 
ــه فعالیت هــای  وکای دادگســتری هیــچ ارتباطــی ب
اقتصــادی و درآمدهــای اعضــای ایــن گونــه انجمن هــا 
نداشــته و آنهــا بــه موجــب قانــون مالیات هــای 
مســتقیم هماننــد گذشــته مشــمول پرداخــت مالیات 

ــود.  ــد ب ــز خواهن ــد نی ــتند و من بع هس
ــچ  ــد: هی ــادآور ش ــی ی ــازمان مالیات ــاون س مع
گونــه قانــون یــا مصوبــه ای بــرای معافیــت مالیاتــی 
ــا  ــر آنه ــری نظی ــخص دیگ ــر ش ــا ه ــد وکا ی درآم

ــا مصــوب نشــده اســت. وضــع ی
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ــام  ــور اع ــاک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب س
ــای  ــازمان و واحد ه ــن س ــد ای ــه ۲۷ کارمن ــرد ک ک
ســتادی آن در راســتای سیاســت مبــارزه بــا فســاد 

بازداشــت شــده اند. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســازمان 
ثبــت اســناد و امــاک کشــور اعــام کــرد:در ادامــه 
سیاســت مبــارزه بــا فســاد، تعــدادی دیگــر از 
کارکنــان ثبــت تهــران از جملــه ۱۵ نفــر از کارکنــان 
واحــد ثبتــی قلهــک، چهــار نفــر از کارکنــان واحــد 
ثبتــی پیــروزی و دو نفــر از کارکنــان واحــد اجــرای 

اســناد رســمی بازداشــت شــدند.
در واحدهــای ســتادی نیــز پنــج نفــر از کارکنــان 
و نیروهــای شــرکتی اداره کل ثبــت شــرکت ها و 
ــی  ــر فن ــر از دفت ــک نف ــاری و ی ــات غیرتج مؤسس
ســازمان ثبــت بازداشــت و بــه مرجــع قضایــی 

ــدند. ــی ش معرف
افــراد  از  راســتا همچنیــن جمعــی  ایــن  در 
ــز  ــن ادارات نی ــون ای ــن و دالل پیرام ــاق ک کار چ
ــردن  ــن ک ــه ک ــا ریش ــت ت ــن سیاس ــت و ای بازداش
ــت اســناد و امــاک  ــه فســاد در ســازمان ثب هرگون

ــت. ــد داش ــه خواه ــور ادام کش

ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری 
ها در جزیره هرمز؛

مأموریت مدعی العموم و بازرس کل 
برای رسیدگی به نگرانی ها از تصرف 

غیرقانونی اراضی هرمز

ــا  ــزگان ب ــتان هرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــذاری اراضــی  ــا از واگ ــی ه ــه برخــی نگران اشــاره ب
ــاک  ــادرات خ ــرح ص ــو و ط ــرورش میگ ــت پ جه
رنگــی در جزیــره هرمــز از مأموریــت ویــژه مدیــرکل 
بازرســی و دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز 
اســتان بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع خبــر داد. 
ــع  ــی در جم ــی صالح ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــا در  ــی ه ــی نگران ــه برخ ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ــی در  ــذاری اراض ــتان از واگ ــانه ای اس ــای رس فض
ــره هرمــز و در معــرض  ســاحل چهــار درخــت جزی
خطــر قــرار گرفتــن محیــط زیســت پیرامــون 
کوه هــای رنگــی  ایــن جزیــره، از ورود دســتگاه 

ــر داد. ــوع خب ــه موض ــی ب قضای
ــاس در  ــن اس ــر ای ــد: ب ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــتان  ــه دادس ــه ب ــوق عام ــت از حق ــتای صیان راس
و  اســتان هرمــزگان  مرکــز  انقــاب  و  عمومــی 
ــت داده شــد کــه ضمــن  ــرکل بازرســی مأموری مدی
ــر،   ــب ام ــی در محــل و بررســی جوان حضــور میدان
ــذاری و تصــرف اراضــی در  طــرح  ــه موضــوع واگ ب
ــن  ــی و همچنی ــو و ماه ــرورش میگ ــزارع پ ــای م ه
صــادرات خــاک رنگــی در جزیــره هرمــز رســیدگی 

ــد. کنن
الزم بــه ذکــر اســت، هنــوز مدت زمانــی از موضــوع 
واگــذاری اراضــی در محــدوده طوالنی تریــن غــار 
ــوان  ــو به عن ــرورش میگ ــز پ ــه مرک ــان ب ــی جه نمک
ــم  ــارک قش ــروج ژئوپ ــرای خ ــد ب ــن تهدی جدی تری
از یونســکو نگذشــته بــود کــه ۱۵ بهمــن مــاه طبــق 
ــاحل  ــید، س ــه دسترس ــه ب ــتنداتی ک ــر و مس تصاوی
ــای رنگــی اش  ــز و کوه ه ــره هرم ــار درخــت جزی چه
در خطــر تخریــب قــرار گرفتــه و بکــر بــودن جزیــره 
ــیر  ــی در مس ــازهای این چنین ــا ساخت وس ــز ب هرم

نابــودی قــرار گرفتــه اســت.

استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد:
صادرات به کشورهای خارجی با افتتاح 

مدرنترین کشتارگاه صنعتی طیور کشور در مرند

ــاح  ــا افتت ــت: ب ــرقی گف ــتاندار آذربایجــان  ش ــزارش ایســنا، اس ــه گ ب
ــه  ــادرات ب ــد ص ــور در مرن ــور کش ــی طی ــتارگاه صنعت ــن کش مدرنتری

ــاد .  ــد افت ــاق خواه ــز اتف ــی نی ــورهای خارج کش
ــتارگاه  ــن کش ــاح مدرن تری ــم افتت ــدی در مراس ــا پورمحم  محمدرض
صنعتــی طیــور کشــور در مرنــد بــه مناســبت دهــه فجــر، افــزود: در ایــن 
شــرایط کــه بــا انــواع فشــارها و تحریــم هــای اقتصــادی از طــرف دشــمن 
مواجــه هســتیم مهمتریــن وظیفــه مــا توجــه بــه اقتصــاد مقاومتی اســت.

وی اظهــار کــرد: تحریم هــای ظالمانــه اقتصــادی موجــب شــده اســت 
ــم،  ــه از خــارج وارد می کردی ــی را ک ــف صنعت ــات مختل ۶۵ درصــد قطع
ــر  ــه ب ــل تکی ــه دلی ــن ب ــم و ای ــد کنی ــور تولی ــل کش ــان در داخ خودم

ــت. ــی اس ــای داخل توانمندی ه
پورمحمــدی ادامــه داد: ملــت ایــران در زمــان طاغــوت از همــه جهــات 
ــگان  ــه بیگان ــته ب ــی وابس ــی و سیاس ــادی، صنعت ــای اقتص در حوزه ه
ــه طــوری کــه اکنــون  ــا مســتقل باشــیم؛ ب ــم ت ــا انقــاب کردی ــود، ام ب
ــم. ــابقه می دهی ــا مس ــرفته دنی ــورهای پیش ــا کش ــا ب ــتر زمینه ه در بیش

ــا بیــان اینکــه فشــارهای شــدید بــه جمهــوری اســامی ایــران  وی ب
بــه خاطــر بازگشــت مــا بــه اصــل خویــش اســت، اضافــه کــرد: مهمتریــن 
ــر  ــه ب ــس و تکی ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــاب اســامی، بازیافت ــا از انق درس م

توانایــی هــای داخلــی اســت.
پورمحمــدی یــادآوری کــرد: بــا وجــود همــه ســختی ها کــه در 
کشــور وجــود دارد، میــزان صــادرات در آذربایجــان شــرقی بــا ۵۰ درصــد 
افزایــش، دو برابــر شــده اســت و درآمــد ارزی مــا بــه دو و نیــم میلیــارد 

دالر رســیده کــه رقــم بســیار قابــل توجهــی اســت.
ــور در  ــدازی کشــتارگاه صنعتــی طی ــه اهمیــت راه ان ــا اشــاره ب وی ب
مرنــد، گفــت: بــا افتتــاح ایــن مجموعــه صــادرات بــه کشــورهای خارجــی 

نیــز اتفــاق خواهــد افتــاد.
ــد را  ــور مرن ــتارگاه طی ــدازی کش ــرقی راه ان ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــی  ــای داخل ــرمایه ه ــانی و س ــروی انس ــوی نی ــانه ای از اراده و تکاپ نش
برشــمرد کــه همــه در ســایه تعامــل، همدلــی و هماهنگــی ایجــاد شــده 

اســت.
مدرن تریــن کشــتارگاه صنعتــی طیــور کشــور بــا اعتبــار ۶۴۰ 
ــا مســاحت ۴۰  میلیــارد ریــال در مرنــد افتتــاح شــد.  ایــن کشــتارگاه ب
هــزار متــری و زیربنــای ۵ هــزار و ۵۶۶ متربــع، ظرفیــت کشــتار ۶ هــزار 

ــاعت را دارد. ــرغ در س ــه م قطع

شهردار منطقه۶ تبریز خبر داد:
اجرای عملیات تعریض جاده مایان 

با 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

شــهردار منطقــه ۶ تبریــز از اجــرای عملیــات 
تعریــض جــاده مایــان بــا ۶۰ درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی خبــر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، ســامان احمــدزاده بــا اعــام 
ــان در  ــاده مای ــض ج ــات تعری ــرای عملی ــر اج خب
ــت  ــود وضعی ــتای بهب ــت: در راس ــه گف ــوی بنفش ک
ــهروندان،  ــد ش ــت و آم ــهولت در رف ــی و س ترافیک
ــان در  ــاده مای ــی ج ــیر اصل ــض مس ــات تعری عملی

ــت . ــرار گرف ــه ق ــن منطق ــتور کار ای دس
ــان  ــض خیاب ــای تعری ــروژه ه ــت: اجــرای پ او گف
هــا تاثیــر شــگرفی در مســیرهای پرتــردد دارد و 
ــر  ــی در معاب ــار ترافیک ــش ب ــث کاه ــن باع همچنی
ــد و  ــت وآم ــهولت در رف ــه س ــود ک ــی ش ــی م اصل

ــت. ــد داش ــال خواه ــهروندان را بدنب ــت ش رضای
احمــدزاده عنــوان کــرد: عملیــات باکــس گــذاری 
ــی در  ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۶۰ درص ــروژه ب ــن پ ای
کوتــاه تریــن زمــان توســط عوامــل معاونــت فنــی و 

ــی ایــن منطقــه انجــام شــده اســت. عمران
ــال  ــه دنب ــان گفــت: ب ــه ۶  در پای شــهردار منطق
اجــرای ایــن طــرح در جــاده مایــان، امیدواریــم کــه 
ــت  ــن امنی ــد و تامی ــت و آم ــتر در رف ــهولت بیش س

ــی شــهروندان را شــاهد باشــیم. ــی و مال جان

3 واحد صنعتی
 در شهرک صنعتی شهید سلیمی افتتاح شد

ــام اهلل دهــه فجــر، ســه واحــد تولیــدی و در شــهرک  ــا ای همزمــان ب
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــلیمی ب ــهید س ــی ش صنعت

ــهرک های  ــرکت ش ــل ش ــور مدیرعام ــا حض ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــی از  ــهر و جمع ــدار آذرش ــرقی، فرمان ــان ش ــتان آذربایج ــی اس صنعت
ــع  ــه و صنای ــیمی خاورمیان ــا پتروش ــدی ارس ــای تولی ــران، واحده مدی
ســنگ کارا و همچنیــن افتتــاح خــط تولیــد ویفــر گــروه صنعتــی نظــری 
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــاح و ب در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی افتت

شــرکت ارســا پتروشــیمی خاورمیانــه بــه عنوان ســرمایه گــذار خارجی  
تولیدکننــده انــواع روانکارهــای صنعتــی بــا ســرمایه گذاری۲۵۰هزار 
ــزار  ــه مســاحت ه ــی ب ــم شــدن ۱۰ فرصــت شــغلی در زمین دالرو فراه
و۷۵۰ مترمربــع و زیــر بنــای هــزار ۲۰۰ مترمربــع اســت کــه زمینــه ایجــا 

ــد. ــم می کن ــرت شــلی را فراه ۱۰ ف
ســنگ  انــواع  تولیدکننــده  کارا،  ســنگ  صنایــع  همچنیــن 
ــه  ــال زمین ــارد ری ــرمایه گذاری ۴۵ میلی ــا س ــز ب ــن و...( نی ماربلی)تراورت
ــه مســاحت چهــار  ــرای ۱۰ نفــر فرصــت شــغلی در زمینــی ب اشــتغال ب
هــزار و۵۰۰ مترمربــع و زیــر بنــای هــزار ۳۰۰ مترمربــع بــه بهــره بــرداری 

ــید. رس
ــا  ــری ب ــی نظ ــروه صنعت ــر گ ــد ویف ــط جدی ــاح خ ــا اقتت ــه ب در ادام
اعتبــار ۹میلیــارد تومــان، بــرای ۱۵ نفــر دیگــر بــه طــور مســتقیم و بــرای 

ــر مســتقیم اشــتغال ایجــاد می شــود. ــه طــور غی ــر ب ۲۰۰ نف

سیالب هایی در راه است 

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران بـا بیـان »احتمـاالً در 
اسـفندماه امسـال و فروردیـن مـاه سـال آینـده سـیاب هایی در کشـور 
خواهیـم داشـت«، گفـت: در مجمـوع امسـال آمادگـی مـا بـرای مدیریت 

سـیاب ها بیـش از سـال گذشـته اسـت. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمـد حاج رسـولیها، مدیرعامـل شـرکت مدیریت 
منابع آب ایران اظهار داشـت: طبق آخرین بررسـی ها، احتماالً در اسـفندماه 
امسـال و فروردین ماه سـال آینده سـیاب هایی در کشـور خواهیم داشـت، 

امـا نمی تـوان در ایـن زمینه پیش بینـی ۱۰۰درصـدی ارائه داد.
از  حاکـی  هواشناسـی  سـازمان  پیش بینی هـای  البتـه  افـزود:  وی 
بارش هـای نرمـال در مـاه پایانـی سـال جاری و شـروع سـال آینده اسـت، 
امـا مـا ایـن احتمـال را در نظـر می گیریـم کـه در صورتـی کـه بارش های 
متمرکـزی در برخـی حوضه هـای آبریـز به وقـوع بپیوندد، آمادگـی کاملی 

بـرای مدیریت شـرایط سـیابی داشـته باشـیم.
مدیرعامـل شـرکت مدیریـت منابع آب ایران تصریح کـرد: حدوداً نیمی 
از حجم مخازن سـدهای کشـور خالی اسـت و ظرفیت مناسـبی برای مهار 
سـیاب ها به خصـوص در سـدهای بزرگ کشـور دیـده شـده و در مجموع 
امسـال آمادگـی ما برای مدیریت سـیاب ها بیش از سـال گذشـته اسـت، 
بـا وجـود آنکـه پیش بینـی می کنیـم بـا شـرایط شـدید سـیابی همچون 

سـیاب کم نظیـر ابتدای سـال ۹۸ مواجـه نخواهیم بود.
وی ادامـه داد: به صـورت مرتـب وضعیـت بارش هـا و حوضه هـای آبریز 
در حـال رصـد اسـت و جلسـات متعـددی در خصـوص وضعیـت سـیابی 
کشـور برگـزار می شـود تـا آمادگـی الزم در باالتریـن حـد ممکـن وجـود 

باشد. داشـته 

شهر و شورا

اســامی گفــت: طــرح اخــذ مالیــات از 
ــکن  ــه مس ــش عرض ــی و افزای ــای خال خانه ه
ــر  ــتأجران مؤثرت ــه مس ــاره ب ــهیات اج از تس

ــود.  ــد ب خواه
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــا  ــازی  ب ــر راه و شهرس ــامی وزی ــد اس محم
ــارج  ــود خ ــکن از رک ــازار مس ــه ب ــان اینک بی
ارائــه  گزارشــات  و  آمار هــا  و طبــق  شــده 
شــده از ســوی مرکــز آمــار و دفتــر اقتصــاد و 
برنامه ریــزی مســکن وزارت راه و شهرســازی 
هم اکنــون هیــچ رکــودی در بــازار مســکن 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  و  نــدارد  وجــود 
ــت،  ــه اس ــق گرفت ــازار رون ــن ب ــدات، ای تولی
ــای  ــع مؤلفه ه ــکن تاب ــازار مس ــرد: ب ــان ک بی
ــال  ــه دنب ــدم ب ــت ق ــا ثاب ــی اســت و م مختلف

ــتیم. ــکن هس ــد مس تولی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر راه و شهرســازی ب وزی
برنامه هــای وزارت راه و شهرســازی در حــوزه 
ــت:  ــت، گف ــرده اس ــری نک ــچ تغیی ــکن هی مس
ــکل گیری  ــال ش ــکن در ح ــد مس ــه تولی برنام
ــتر  ــتاب بیش ــا ش ــوان ب ــم بت ــت و امیدواری اس
ــا  ــدف م ــه ه ــه داد، البت ــکن را ادام ــد مس تولی
شــتاب بخشــی در جریــان تولید مســکن اســت.

تابــع  مســکن  قیمــت  شــد:  یــادآور  او 
ــا  ــت و تنه ــادی اس ــف اقتص ــای مختل مؤلفه ه
ــع بخــش تولیــد و عرضــه مســکن نیســت،  تاب
ــا حمایــت از تولیــد  ــم ب ــا مــا ســعی کرده ای ام
ــم. ــا ایجــاد کنی ــی را در قیمت ه مســکن  ثبات

وام  مسکن اضافی نمی دهیم
ــق  ــی ح ــرد: اوراق گواه ــان ک ــامی بی اس
ــود  ــت نمی ش ــی پرداخ ــر متقاض ــه ه ــدم ب تق
بلکــه ســعی  نمی دهیــم  اضافــه  وام  مــا  و 
ــم ســرمایه در گــردش را وارد صنــدوق  کرده ای

ــم. ــکن کنی ــن مس تأمی
وزیــر راه و شهرســازی بــه طــرح اخــذ 
مالیــات از خانه هــای خالــی اشــاره کــرد و 
ــامانه  ــرای س ــازی ب ــت: وزارت راه و شهرس گف
اخــذ مالیــات از خانه هــای خالــی مظلــوم 

واقــع شــد و طرحــی کــه در ایــن رابطــه ارائــه 
ــه هــای آن در  ــک ازگزین شــده اســت هیــچ ی

ــت. ــا نیس ــار م اختی

وزارت راه و شهرسازی چگونه خانه 
های  خالی را شناسایی می کند؟

ــر  ــال ب ــن س ــه چندی ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــی  ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی ــرح اخ ــر ط س
مســتمری  پیگیری هــای  و  نــگاری  نامــه 
ــه  ــن گزین ــک از ای ــچ ی ــه هی ــر آن ک ــی ب مبن
هــا در اختیــار مــا نیســت انجــام شــد، افــزود: 
وزارت  زیــاد،  بســیار  پیگیری هــای  از  پــس 
ــامانه ای  ــت س ــم گرف ــازی تصمی راه و شهرس
طراحــی کنــد کــه بــه صــورت دیتــا ماینینــگ 
ــه  ــوط ب از بانک هــای اطاعاتــی، اطاعــات مرب
ــات  ــان کار و ... اطاع ــاختمانی، پای ــه س پروان

ــد. ــه کن ــود را تهی ــاز خ ــورد نی م
و  راه  وزارت  شــد:  یــادآور  اســامی 
شهرســازی از طریــق ایــن دیتــا ماینینــگ 
ــت  ــه دس ــاز را ب ــورد نی ــات م ــد اطاع می توان
را  خالــی  خانه هــای  آن  طریــق  از  و  آورد 
شناســایی کنــد و مــا امیدواریــم ایــن ســامانه 
را بتوانیــم تــا پایــان ســال راه انــدازی کنیــم و 
ــم. ــل دهی ــی تحوی ــور مالیات ــازمان ام ــه س ب

ــاره  ــاره وام اج ــازی درب ــر راه و شهرس وزی
ــه  ــهیات ب ــت تس ــرح پرداخ ــت: ط ــم گف ه

ــور اقتصــادی و  مســتأجران از ســوی وزارت ام
دارایــی پیشــنهاد شــد و مــا نیــز نقطــه نظــرات 
ــم کــه  ــه کرده ای ــن طــرح را ارائ ــه ای ــوط ب مرب
ــرح  ــد مط ــاد بای ــی اقتص ــورای هماهنگ در ش

شــود.
او توضیــح داد: هــدف از پرداخــت ایــن 
ــرای  ــردن مســتأجران ب ــد ک تســهیات توانمن

ــت. ــاره اس ــن و اج ــت ره پرداخ
ــا طراحــی ســامانه  ــادآور شــد: ب اســامی ی
جامــع امــاک و اســکان و اخــذ مالیــات از 
ــه  ــرعت عرض ــم س ــی، می توانی ــای خال خانه ه
واحدهــای مســکونی را بیشــتر کنیــم کــه 
ــه نظــر مــن مؤثرتــر از پرداخــت  ایــن اقــدام ب

ــود. ــد ب ــتأجران خواه ــه مس ــهیات ب تس
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا طــرح 
ــدوق  ــر تســهیات صن ــی ب وزارت اقتصــاد مبن
رهــن و اجــاره موثــر واقــع خواهــد شــد؟ 
ــده ام و  ــن طــرح را نخوان ــوز ای ــن هن ــت: م گف
ــا آن اظهــار نظــر کنــم. نمی توانــم در رابطــه ب

آخرین جزئیات بازآفرینی شهری و 
احیای بافت فرسوده در تهران

ــاره  ــن درب ــازی همچنی ــر راه و شهرس وزی
آخریــن وضعیــت طرح هــای بازآفرینــی شــهری 
و تســهیات آن هــم گفــت: تمامــی اراضــی در 
بافت هــای فرســوده شناســایی شــده و بخشــی 

از اراضــی هــم در ایــن زمینــه خریــداری شــده 
ــی  ــرح بازآفرین ــون مســیر در ط اســت؛ هم اکن
بــه  توجــه  بــا  و  شــده  هموارتــر  شــهری 
ــه  ــن حــوزه صــورت گرفت ــه در ای ــی ک اقدامات

ــاده اســت. ــل افت ــر ری اســت اجــرای آن ب
او بیــان کــرد: تســهیاتی کــه در بافت هــای 
فرســوده اختصــاص می یابــد بــا نــرخ ســود ۱۸ 
ــت  ــد از آن را دول ــه ۹ درص ــت ک ــد اس درص
آن  دیگــر  درصــد   ۹ و  می کنــد  پرداخــت 
هــم توســط متقاضــی پرداخــت می شــود، 
ــن  ــکونی در ای ــای مس ــازی واحد ه ــه نوس البت
مناطــق  بــا پروانــه ســاختمانی رایــگان انجــام 

مــی شــود.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود: ســرانه های 
زندگــی در محــات بافت هــای فرســوده بــه 
صــورت کامــل وجــود دارد و ایــن خــود یکــی از 
مهم تریــن مزیت هــا در اجــرای ایــن طــرح اســت.

پایان بافت فرسوده کردستان 
تا سال 1400

کردســتان  در  داد:  توضیــح  اســامی 
نوســازی و بازآفرینــی شــهری بــه صــورت ویــژه 
در حــال اجراســت و تــا ســال ۱۴۰۰ هیچکــدام 
ــای  ــزء بافت ه ــتان ج ــن اس ــات در ای از مح

ــد. ــمار نمی رون ــه ش ــوده ب فرس
ــکن در  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــاره ط او درب
پردیــس و پرنــد نیــز گفــت: ظرفیت هــای 
ویــژه ای بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن 
در نظــر گرفته ایــم و در دور دوم هــم ایــن 
اســتان  جدیــد  شــهر های  در  ظرفیت هــا 

تهــران افزایــش خواهــد یافــت.
وزیــر راه و شهرســازی در پایــان دربــاره 
زده  ســیل  مناطــق  راه هــای  وضعیــت 
از  بلوچســتان  گفــت:  و  اســتان سیســتان 
بــرای  گوناگــون  اســتان های  راهداری هــای 
ایجــاد عبــوری امــن و آســان اقــدام کرده ایــم و 
بــا تصویــب مصوبــات دولــت و تخصیــص منابع 
مالــی بازســازی ایــن مســیرهای مواصاتــی در 

ــم داد. ــه خواهی ــته ادام ــتان را پیوس اس

عضو شـورای اسـامی شـهر تبریز گفت: بعد از دو سـال برای 
گفتـن عملکـرد خـود در قبـال شـهروندان چیـزی بـرای گفتـن  
نداریـم و گـزارش کاملـی در خصـوص فعالیت هـای شـهرداری و 

شـورا منتشـر نشـده است. 
به گزارش فارس، غامحسـین مسـعودی ریحان در جلسـه شورای 
شـهر تبریـز اظهار داشـت: مدیرانی کـه نقد را قبـول دارند هـر روز از 
اطـاق خـود دریچه ای  رو به پیشـرفت و تازگی احسـاس می کند ولی 

مدیرانی که انتقادپذیر نیسـتند، روز به روز سـنگین تر می شـوند.
خزانـه دار شـورای اسـامی شـهر تبریـز، گفـت: طی دو سـال 
بـوده و عـدم  فاقـد اساسـنامه   گذشـته سـازمان ها و شـرکت ها 
تشـکیل شـورای عالی و عـدم رسـیدگی  شـهرداری موجب شـده 

شـرایط ایـن سـازمان ها مسـاعد نباشـد.
ــهرداری  ــای ش ــش  نیرو ه ــه در گزین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نســبت بــه افــراد الیــق توجــه نمی شــود، تصریــح کــرد: 

ــت. ــرده اس ــت نک ــته تربی ــروی شایس ــهرداری نی ش
مسـعودی ریحان در ادامـه بـا بیـان اینکـه در سـرمایه  گذاری 
آسیب  شناسـی نمی شـود، گفت: فرصت سـوزی در سـرمایه گذاری 

ماحصـل همیـن عـدم آسیب شناسی هاسـت.
ایـن عضـو شـورای اسـامی شـهر تبریـز در بخش دیگـری از 
سـخنان خـود متذکـر شـد: بـه بافـت فرسـوده و حاشیه  نشـین  
توجـه نمی شـود و زمانیکـه حادثـه رخ داد بـه آن می پردازیـم.

مسـعودی ریحان همچنیـن ضمـن انتقاد از عدم توجه سـاخت 
باعـث شـده  امـر  همیـن  داشـت:  بیـان  غیرمجـاز   سـازهای  و 

کمیسـیون های مـاده ۱۰۰ همـواره پرمشـغله باشـند.
وی ضمـن اشـاره بـه وضعیـت فضای سـبز شـهر تبریـز تاکید 
کـرد:  بـا توجه به شـرایط فعلی، مقایسـه فضای سـبز شـهر تبریز 

بـا دیگر شـهرها ممکن نیسـت.
مسـعودی ریحان گفت: هیچ کس در شـهرداری نسـبت به تعهد 
سـازمانی  فعالیـت انجـام نمی دهـد و کسـانی کـه تعهـد سـازمانی  
داشـتند از آنهـا حمایـت نشـده اسـت،  بـه  جـز پاکبانـان  اکثریت 
بـه وظایـف خـود آشـنا نیسـتند و آن را درسـت انجـام نمی دهند.

وی تاکیـد کـرد: مدیـران عـدم وجـود اختیـارات الزم را دلیل 

کـم کاری خـود معرفـی می کننـد تنهـا افتخـار مدیـران پسـت 
سـازمانی  آنهاسـت.

عضـو شـورای اسـامی شـهر تبریـز اضافـه کـرد: بعـد از دو 
سـال بـرای گفتـن عملکـرد خـود در قبـال  شـهروندان چیـزی 
بـرای گفتـن  نداریـم  و گـزارش کاملـی در خصـوص فعالیت های 

شـهرداری و شـورا منتشـر نشـده اسـت.
گفـت:  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن  وی 
الزم اسـت از وجـود نخبـگان بهره منـد شـویم. هـزار نفـر نخبه و 
دانشـمند در شـهرداری وجـود دارد که اگر از وجود آنها اسـتفاده 

کنیـم بسـیاری از مشـکات شـهر رفـع خواهد شـد.
مسـعودی ریحان بـا اشـاره بـه لـزوم ایجـاد فراکسـیونی  بـه  نـام 
نخبـگان شـهرداری  گفـت: بـا ایجـاد ایـن فراکسـیون می توانیـم از 
توانمندی های و اندیشـه های آنها در مدیریت  شـهری اسـتفاده کنیم.

ــا  ــرار مغزه ــم ف ــع می گویی ــی مواق ــرد: برخ ــد ک وی تاکی
ــر از  ــا بهت ــرار مغزه ــم ف ــد بگویی ــا بای در کشــور وجــود دارد ام
ــع نخبــگان  ســرکوب مغزهاســت، چــرا کــه در بســیاری از مواق
کشــور می تواننــد بــه جامعــه جهانــی و بشــر مفیــد واقــع شــوند 
ــده و از  ــته ش ــار گذاش ــا کن ــفانه از تصمیم گیری ه ــی متاس ول

توانمندی  هــای آنــان اســتفاده نمی شــود. 
مســعودی ریحان اضافــه کــرد: ۵۰ نفــر از نخبــگان شــهرداری 
ــد  ــف می توانن ــای مختل ــه در زمینه ه ــم ک ــایی کرده  ای را شناس
ــن  ــد و ای ــک کنن ــهری کم ــت  ش ــای مدیری در تصمیم  گیری ه

تعــداد تــا یک هــزار نفــر نیــز قابــل افزایــش اســت.

وزیر راه و شهرسازی:

اخذ مالیات از خانه های خالی موثرتر از وام اجاره در کنترل سوداگری

عملکرد نداریم 

ــی  ــوان صنعت ــه عن ــگری ب ــروزه گردش ام
بــزرگ، پدیــده ای اســت کــه از تحــرک باالیــی 
ــی  ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــرات اقتص در تغیی
برخــوردار اســت. بســیاری از کارشناســان 
ــر  ــل از ه ــم قب ــه توریس ــد ک ــن باورن ــر ای ب
بــا  اســت.  اقتصــادی  یــک مســأله  چیــز 
مختلفــی  جنبه هــای  از  می تــوان  اینکــه 
ــال  ــی در ح ــرد ول ــل ک ــت را تحلی ــن صنع ای
حاضــر بیشــتر بــه نقــش آن در حــوزه اقتصــاد 
از  یکــی  گردشــگری  می شــود.  پرداختــه 
ــود  ــوب می ش ــعه محس ــن ارکان توس مهم تری
و می تــوان مدعــی شــد کــه بــه دلیــل منافعــی 
کــه می تــوان از ایــن صنعــت بــرد همــواره در 
ــوده  ــهری ب ــت گذاران ش ــه سیاس ــون توج کان
اســت. گردشــگری دارای ظرفیــت گســترده ای 
ــر  ــه ب ــا تکی ــوان ب ــه حــدی کــه می ت اســت ب
اقتصــاد گردشــگری، اقتصــاد شــهر را متحــول 
نماییــم و قســمت عمــده ای از هزینه هــای 
پایــدار  درآمدهــای  طریــق  از  را  شــهری 
ــت آورد. ــه دس ــت ب ــن صنع ــده از ای ایجادش

در  کــه  اثراتــی  بــر  عــاوه  توریســم 
حــوزه اقتصــادی می توانــد داشــته باشــد 
بررســی  قابــل  نیــز  دیگــر  جنبه هــای  از 
توســعه  سیاســت  چنانچــه  می باشــد. 
و  برنامه ریــزی  خوبــی  بــه  گردشــگری 
ســاماندهی شــود، می توانــد راهــی بــرای 
آشــنایی مــردم بــا نحــوه زندگــی ســایر ملــل، 
عقایــد، آداب، عــادات، ســنن و خاصه فرهنگ 
و خــرده فرهنگ هــای دیگــر کشــورها باشــند. 
ــادالت  ــکان مب ــاد ام ــا ایج ــد ب ــن فرآین در ای
ــی  ــی زمینه های ــات اجتماع ــی و تعام فرهنگ
ــر  ــعت نظ ــه وس ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ب
حــوزه دیــد مــردم منجــر می شــود و تجــارب 
ــر  فرهنگــی مــردم کشــور را غنــی می کنــد. ب
ــا ارزش هــای  ــد ت ــردم می توانن ــن اســاس م ای
مثبــت فرهنگــی خویــش را بــه جهانیــان 

ــد. ــال دهن انتق

امــروزه از شــهرها بــه عنــوان نیــروی 
می شــود.  یــاد  کشــورها  توســعه  محرکــه 
از دو نقطــه نظــر در  محیط هــای شــهری 
ــای  ــد. کانون ه ــت دارن صنعــت توریســم اهمی
شــهری هــم بــه لحــاظ تمرکــز جمعیــت 
ناشــی  خســتگی های  و  فشــارها  درآنهــا، 
ــدأ  ــوان مب ــه عن ــت ب ــاش و فعالی از کار و ت
ــوند  ــوب می ش ــتی محس ــافرت های توریس مس
ــات  ــود امکان ــت وج ــه عل ــر ب ــوی دیگ و از س
ــادی،  ــای اقتص ــی، فعالیت ه ــتی و رفاه معیش
بهداشــتی  سیاســی،  فرهنگــی،  بازرگانــی، 
و داشــتن جاذبه هــای توریســتی نیــز بــه 
جهانگــردی  مســافرت های  مقصــد  عنــوان 
نیــز بــه شــمار می آینــد. بنابرایــن بــه جــرأت 
ــه شــهر و توریســم  ــود ک ــان نم ــوان اذع می ت
ــوری  ــه ط ــند. ب ــل می باش ــر متقاب دارای تأثی
ــترش  ــهر و گس ــر ش ــرف تأثی ــک ط ــه از ی ک
ــر  ــرف دیگ ــم و از ط ــر توریس ــینی ب شهرنش
تأثیــر توریســم بــر ســاختار کالبــدی، فضایــی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی شــهر را 

می تــوان بررســی نمــود.
پتانســیل هایی  دارای  شــهرها  از  برخــی 
تاریخــی،  طبیعــت،  گردشــگری  از  اعــم 
ــود  ــن خ ــه ای ــتند ک ــی هس ــی، مذهب زیارت
ــهر  ــرای گردشــگری ش ــزرگ ب ــاز ب ــک امتی ی
ــات  ــانی و تبلیغ ــود. اطاع رس ــوب می ش محس
در ایــن حــوزه بــه تنهایــی می توانــد اثــر 
و  گردشــگر  جــذب  در  را  توجهــی  قابــل 
باشــد.  اقتصــاد آن شــهر داشــته  توســعه 
حــال مســأله دیگــر ایــن اســت کــه برخــی از 
شــهرها فاقــد چنیــن جاذبه هــای گردشــگری 

نمی توانــد  موضــوع  ایــن  ولــی  هســتند، 
ــه آن  ــود ک ــیر ش ــی تفس ــی معن ــن معن بدی
شــهرها دیگــر پتانســیل ســرمایه گذاری در 
ــم  ــاخه مه ــد. ش ــگری را ندارن ــوزه گردش ح
صنعــت گردشــگری کــه در بســیاری از نقــاط 
ــه آن پرداختــه می شــود ایجــاد  ــز ب جهــان نی
ــت.  ــاخت اس ــگری انسان س ــای گردش جاذبه ه
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب
گردشــگری  جاذبه هــای  برخــی  وجــود 
ــه  انسان ســاخت، گردشــگران بســیار زیــادی ب

شــده اند. وارد  مناطــق  آن 
بــا توجــه بــه اینکــه هــر آنچــه کــه موجــب 
ــق  ــر مناط ــه ای از دیگ ــکان و منطق ــز م تمای
جاذبــه  عنــوان  بــه  می توانــد  می شــود، 
گردشــگری محســوب شــود، می تــوان بــا 
ــهر را  ــک ش ــاخت ی ــزات انسان س ــاد تمای ایج

ــرد.  ــل ک ــگری تبدی ــز گردش ــک مرک ــه ی ب
گردشــگری  جاذبه هــای  ایجــاد  در 
و  پتانســیل ها  اســت  بهتــر  انسان ســاخت 
ــز در  ــه نی ــا منطق ــهر ی ــتعدادهای آن ش اس
نظــر گرفتــه شــود. البتــه بــاور عمیــق مدیــران 
شــهری نیــز در ایــن رابطــه امــری اســت کــه 
نبایــد به ســادگی از کنــار آن گذشــت. مدیران 
ــند  ــت آگاه باش ــن حقیق ــه ای ــد ب ــهری بای ش
ــت  ــا مدیری ــوان ب ــل می ت ــکار عم ــا ابت ــه ب ک
ــدازه ای توســعه  ــه ان ــح، گردشــگری را ب صحی
داد کــه شــهر بــه یــک برنــد گردشــگری 
ــد  ــن صنعــت نیازمن ــل شــود. توســعه ای تبدی
ــه  ــوده ک ــد ب ــع و هدفمن ــه جام ــک برنام ی
اهــداف، ابعــاد و عوامــل مؤثــر بــر توســعه آن 
ــت  ــک مدیری ــط ی ــه و توس ــر منطق را در ه

منســجم و منعطــف بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.
گردشــگری  از  شــاخه هایی  دیگــر  از 
ــا  ــطه آنه ــه واس ــد ب ــهر می توان ــک ش ــه ی ک
ــود  ــل ش ــگری تبدی ــگاه گردش ــک پای ــه ی ب
ــرد: ــاره ک ــز اش ــل نی ــوراد ذی ــه م ــوان ب می ت

ــوع گردشــگری  ــن ن ــی: ای گردشــگری قوم
ــراد  ــی اف ــبک زندگ ــاهده س ــور مش ــه منظ ب
هــدف  می شــود.  انجــام  اقــوام  و  بومــی 
گردشــگری قومــی شــناخت اقــوام مختلــف و 

شــرکت در تجربه هــای آنــان اســت.
گردشــگری هنــری: گردشــگری هنــری در 
پــی شــناخت هنرهــای ملــل دیگــر و آگاهــی 

از آن اســت.
این گونــه  توجــه  تفریحــی:  گردشــگری 
گردشــگری معطــوف بــه شــرکت در فعالیت های 
ــی،  ــمه های آب معدن ــتفاده از چش ــی، اس ورزش
حمــام آفتــاب و برخــورداری اجتماعــی در یــک 

ــط دلنشــین و راحــت اســت. محی
گردشــگری کاری: مقصــود اصلــی از این گونه 
گردشــگری تفریــح یــا اســتراحت نیســت بلکــه 
انجــام بخشــی از کار و حرفــه تــوأم بــا مســافرت 
ــرکت در  ــگری ش ــن گردش ــخصه ای ــت. مش اس
ســمینارهای  گردهمایی هــا،  کنفرانس هــا، 

علمــی، تحقیقاتــی و تخصصــی اســت.
کنــار  در  شــاخه ها  ایــن  از  یــک  هــر 
تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی کــه می تواننــد 
داشــته باشــند قطعــاً اثــرات اقتصــادی نیــز از 
ــک  ــت. در ی ــد گذاش ــای خواهن ــه ج ــود ب خ
نــگاه کلــی رشــد صنعــت گردشــگری تأثیــرات 
ــال داشــته  ــه دنب چندجانبــه ای در کشــورها ب
ــا  ــش درآمده ــادی، افزای ــوع اقتص ــت. تن اس
جملــه  از  شــغلی  فرصت هــای  ایجــاد  و 
پیامدهــای ایــن صنعــت اســت. در کشــور 
مــا نیــز عــاوه بــر ایــن اثــرات می توانــد 
ــی و  ــاد نفت ــت از اقتص ــرای برون رف ــی ب راه
همچنیــن نیــل بــه درآمدهــای پایــدار شــهری 

ــد. باش

توریسم و اقتصاد شهری
محمدعلی صائمی وایقان
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ـــن  ـــی از تعیی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ــه  ــی کـ ــرای کار هایـ ــت بـ ــدت موقـ ــر مـ حداکثـ
ـــر  ـــتمر دارد، خب ـــر مس ـــه غی ـــا جنب ـــت آن ه طبیع

داد. 
ـــگاران جـــوان، محمـــد  ـــزارش باشـــگاه خبرن ـــه گ ب
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــریعتمداری وزی ش

ـــت: ـــود نوش ـــر خ ـــخصی توئیت ـــاب ش در حس
ـــت  ـــاده هف ـــک م ـــره ی ـــف تبص ـــرای تکلی »در اج
ـــت  ـــه ریاس ـــت ب ـــروز دول ـــه ام ـــون کار در جلس قان
ـــر،  ـــه فج ـــه مبارک ـــتانه ده ـــی در آس ـــر روحان دکت
آرزوی ۲۸ ســـاله ی  کار  وزارت  پیشـــنهاد  بـــه 
ـــر  ـــن حداکث ـــا تعیی ـــران ، همان ـــری ای ـــه کارگ جامع
ـــا  ـــت آنه ـــه طبیع ـــی ک ـــرای کارهای ـــت ب ـــدت موق م
ـــب  ـــن تصوی ـــان ای ـــتمر دارد از زم ـــر مس ـــه غی جنب

ـــد. ـــن ش ـــال تعیی ـــار س ـــدت چه ـــه م ـــه ب نام
ـــاده   ـــره ۱م ـــه تبص ـــن نام ـــزارش؛ آیی ـــن گ بنابرای
۷قانـــون کار بـــه تصویـــب هیئـــت دولـــت رســـید. 
ـــرارداد  ـــدت ق ـــر م ـــن حداکث ـــه تعیی ـــن نام ـــن آیی ای
موقـــت در مشـــاغل و کار هـــای، غیـــر مســـتمر اســـت.

حداکثـــر مـــدت موقـــت در مشـــاغل غیـــر 
مســـتمر ۳ســـال پیشـــنهاد شـــده بـــود کـــه بـــا 
ـــر  ـــال تغیی ـــه ۴س ـــت ب ـــت دول ـــه در هیئ ـــن مصوب ای

یافته اســـت.
ـــاک  ـــت م ـــرارداد موق ـــدت ق ـــن م ـــرای تعیی ب
ـــرای  ـــا ب ـــی کارفرم ـــود، یعن ـــد ب ـــغل و کار خواه ش
یـــک کار تـــا ۴ســـال می توانـــد قـــرارداد موقـــت 
ـــس از  ـــا پ ـــد، ام ـــد کن ـــر منعق ـــداد کارگ ـــر تع ـــا ه ب
ـــاغل  ـــر ش ـــن کارگ ـــرارداد آخری ـــال ق ـــت ۴س گذش
ــی  ــوع کار دائمـ ــان موضـ ــا پایـ ــان کار تـ در همـ

تلقـــی خواهـــد شـــد.

سردار اشتری مطرح کرد:
آمادگی ناجا برای تامین امنیت 
راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات

فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی از آمادگی پلیس 
و  بهمن  راهپیمایـــی ۲۲  امنیـــت  تامیـــن  برای 

خبرداد.  انتخابـــات 
بـــه گزارش مهر، ســـردار حســـین اشـــتری 
در جمـــع فرماندهـــان و مســـئوالن ارشـــد ناجا 
با تبریـــک ایام اهلل دهـــه فجر و گرامی داشـــت 
یاد و خاطره امام عظیم الشـــأن )ره( و شـــهدای 
گرانقـــدر به ویژه شـــهید ســـپهبد حاج قاســـم 
ســـلیمانی، به تمهیـــدات پلیس بـــرای برگزاری 
باشـــکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اشـــاره 
و خاطرنشـــان کرد: ان شـــاء اهلل امســـال شاهد 
حضور باشـــکوه مردم در ایـــن راهپیمایی خواهیم 
بـــود و نیروهای پلیس با آمادگی و هوشـــیاری در 

صحنـــه حضور خواهند داشـــت.
وی افـــزود: بـــا اســـتفاده از ظرفیت های خود، 
امنیـــت انتخابات را تأمین خواهیـــم کرد و در این 

رابطه با کســـی تعـــارف نداریم.
و  انتظامی  تمهیـــدات  اتخاذ  بـــه  ناجا  فرمانده 
ترافیکـــی پلیس بـــرای اجرای ایـــن دو مأموریت 
اشـــاره و بیان کـــرد: امیـــدوارم در عرصه میدانی 
و حفظ نظـــم و تأمین امنیت عمومـــی راهپیمایی 
عظیـــم ۲۲ بهمن و برگـــزاری انتخابات مجلس با 
قـــوت و صابت بـــه وظایف خطیر خـــود عمل 
کرده و عظمـــت، بقا و مانـــدگاری انقاب یک بار 

دیگر به رخ جهانیان کشـــیده شـــود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی 
خبر داد:

ثبت نام ۸۸ درصد از واجدین شرایط 
کارت ملی هوشمند در

 آذربایجان شرقی

ــرقی  ــان شـ ــوال آذربایجـ ــت احـ ــرکل ثبـ مدیـ
ــرایط  ــن شـ ــد از واجدیـ ــاالی ۸۸ درصـ ــت: بـ گفـ
بـــرای کارت ملـــی هوشـــمند ثبت نـــام کرده انـــد. 
ـــزارش ایســـنا، احـــد جـــودی، در خصـــوص  ـــه گ ب
ـــمند در  ـــی هوش ـــای مل ـــت کارت ه ـــن وضعی آخری
ـــون و ۱۲۵  ـــه میلی ـــدود س ـــرد: ح ـــار ک ـــتان، اظه اس
نفـــر واجـــد شـــرایط دریافـــت کارت ملـــی در اســـتان 
ـــون  ـــدود دو میلی ـــداد، ح ـــن تع ـــه از ای ـــتند ک هس
و ۵۰۰ هـــزار نفـــر معـــادل ۸۸ درصـــد جمعیـــت 

اســـتان، اقـــدام بـــه ثبت نـــام کرده انـــد.
وی در ادامـــه افـــزود: افـــرادی کـــه بـــرای 
دریافـــت کارت ملـــی هوشـــمند ثبـــت نـــام یـــا اقـــدام 
ـــا  ـــده و ب ـــال ش ـــا فع ـــری آن ه ـــد رهگی ـــد، ک کرده ان
ـــام  ـــت ن ـــد ثب ـــه بع ـــذی ک ـــتن کاغ ـــت داش در دس
بـــه آن هـــا تحویـــل داده شـــده می تواننـــد در 

انتخابـــات نیـــز شـــرکت کننـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه در راســـتای ثبـــت نـــام 
ــم،  ــکلی نداریـ ــچ مشـ ــمند هیـ ــی هوشـ کارت ملـ
ــری  ــد رهگیـ ــه دارای کـ ــرادی کـ ــه داد: افـ ادامـ
ـــه  ـــرادی ک ـــته و اف ـــکلی نداش ـــچ مش ـــتند، هی هس
ــمند  ــرای دریافـــت کارت ملـــی هوشـ ــون بـ تاکنـ
ــور در  ــا حضـ ــد بـ ــد، می تواننـ ــام نکرده انـ ثبت نـ
ثبـــت احـــوال اقدامـــات الزم را در ایـــن خصـــوص 

انجـــام دهنـــد.
مدیـــرکل ثبـــت احـــوال اســـتان خاطرنشـــان 
ــان  ــا پایـ ــردم تـ ــه مـ ــی رود کـ ــار مـ ــرد: انتظـ کـ
ســـال جـــاری نســـبت بـــه ثبت نـــام کارت ملـــی 

هوشـــمند اقـــدام کننـــد.
ـــه  ـــی هفت ـــم ط ـــور ه ـــس جمه ـــزود: ریی وی اف
ــی  ــد کارت ملـ ــه بایـ ــام این کـ ــا اعـ ــته بـ گذشـ
هوشـــمند جایگزیـــن تمـــام کارت هـــای اضافـــی 
شـــود، بـــر تســـریع و پیگیـــری کارت هـــای ملـــی 
هوشـــمند تاکیـــد کردنـــد؛ دولـــت می توانـــد بـــا 
ـــمند، در  ـــای هوش ـــای ه ـــتفاده از کارت ه ـــزام اس ال

تســـریع ایـــن فرآینـــد کمـــک کنـــد.

بزرگ ترین قربانیان کرونا کدام شرکت ها هستند؟

ــی  ــرکت های ــن ش ــان در بی ــس جه ــای لوک ــادی از برنده ــمار زی ش
ــد.  ــا دیده ان ــیوع کرون ــیب را از ش ــترین آس ــه بیش ــتند ک هس

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بیزینــس اینســایدر، در شــرایطی کــه 
شــیوع ویــروس کرونــا هنــوز بــه کنتــرل در نیامــده اســت و ایــن ویــروس 
ــن  ــادی ای ــای اقتص ــرد، پیامده ــی گی ــتری م ــان بیش ــه روز قربانی روز ب
مســاله بــر روی اقتصادهــای جهانــی بــه تدریــج در حــال آشــکار شــدن 
اســت. پیــش تــر بانــک مرکــزی آمریــکا در گزارشــی هشــدار داده بــود 
کــه ایــن ویــروس می توانــد یــک ریســک جدیــد بــرای اقتصــاد جهانــی 
باشــد کــه چشــم انــداز کل اقتصــاد جهانــی را تحــت الشــعاع قــرار داده 

اســت.
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــودی«، ش ــدی »م ــه بن ــه موسســه رتب ــه گفت ب
بیــش از همــه بــر تقاضــای لــوازم آرایشــی در منطقــه شــرق آســیا تاثیــر 
ــاوری  ــای فن ــرکت ه ــرکت ها، ش ــن ش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــد گذاش خواه
ــوس  ــش محس ــه کاه ــور ب ــا مجب ــیوع کرون ــی ش ــز در پ ــل نی ــر اپ نظی

ــده اند. ــیا ش ــرق آس ــه ش ــود در منطق ــای خ ــت ه ــطح فعالی س
همچنیــن برندهــای لوکــس نیــز در حــال از دســت دادن بــازار شــرق 
آســیا بــه عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن بازارهــای مصرفــی خودهســتند. 
تنهــا برنــد » بربــری« مجبــور شــده اســت یــک ســوم کل شــعبات خــود 
در چیــن را تعطیــل کنــد. شــرکت والــت دیزنــی نیــز اعــام کــرده اســت 
بــه دلیــل مجبــور شــدن بــه تعطیلــی دیزنــی لنــد شــهر شــانگهای چیــن 

انتظــار یــک زیــان ۱۷۵ میلیــون دالری را دارد.
بانــک سوئیســی » یــو بــی اس« در گزارشــی اعــام کــرده اســت کــه 
فعالیت هــای مرتبــط بــا گردشــگری در شــرق آســیا شــدیدا تحــت تاثیــر 
قــرار گرفتــه اســت و ایرالیــن هــا و هتل هــا متحمــل زیان هــای جــدی 
ــز،  ــش ایروی ــر بریتی ــی نظی ــی غرب ــد. بســیاری از خطــوط هوای شــده ان
ــد  ــزا و اســترین اعــام کــرده ان ایرفرانــس، یونایتــد ایرالینــز، لوفــت هان

پروازهــای خــود را بــه طــور موقــت بــه چیــن قطــع می کننــد.
ــه دالیــل مختلفــی نظیــر  در شــرایطی کــه رشــد اقتصــادی چیــن ب
جنــگ تجــاری بــا آمریــکا، رکــود بخــش مســکن و بحــران بدهی از ســال 
ــه کاهــش کــرده اســت، انتظــار مــی رود تحــت تاثیــر  گذشــته شــروع ب
ایــن اتفــاق رشــد دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان بیــش از پیــش آهســته 

شــود.  

هاشمی با یادآوری تسویه حساب کامل بدهی تامین 
اجتماعی به وزارت بهداشت:

وضعیت تامین دارو بهبود می یابد

عضو کمیسـیون بهداشـت مجلـس گفت: بـا اختصاص ۵ هـزار میلیارد 
تومـان بـرای پرداخـت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشـت و تسـویه 
حسـاب کامـل طـی دو هفته آینـده وضعیت تامیـن دارو بهبـود می یابد. 

ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــمی ب ــون هاش ــت، همای ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
پرداخــت صدرصــد بدهــی ســازمان تامیــن اجتماعی بــه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی طــی دو هفتــه آینــده، گفــت: ســازمان برنامــه 
و بودجــه ۵ هــزار میلیــارد تومــان بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای 
پرداخــت مطالبــات وزارت بهداشــت بــا اولویــت شــرکت های پخــش دارو 
اختصــاص داد و بــا ایــن مبلــغ بــرای نخســتین بــار بدهــی ســازمان بــه 

ــل تســویه می شــود. طــور کام
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
بــا ایــن اقــدام ســرمایه در گــردش در راســتای تامیــن دارو و تجهیــزات 

پزشــکی بــه کار مــی رود.
ــه طــور مســتمر  وی ادامــه داد: انتظــار مــی رود پرداخــت بدهی هــا ب
ــود؛  ــام آور می ش ــا سرس ــم بدهی ه ــد رق ــتمر نباش ــر مس ــرا اگ ــد زی باش
ــف  ــتقیم در ردی ــور مس ــه ط ــه ب ــی ک ــده پول های ــنهاد ش ــا پیش باره
ــای  ــن پول ه ــرد و همچنی ــرار می گی ــذا و دارو ق ــازمان غ ــی س تخصص
وزارت بهداشــت نشــان دار شــود تــا وقتــی بــه دانشــگاه ها ابــاغ می شــود 
مداخاتــی در آنهــا صــورت نگیــرد و پولــی کــه بــرای توســعه و پرداخــت 
اختصــاص  پخــش  شــرکت های  و  داروخانه هــا  مطالبــات  دیــون  و 
ــا  ــا ی ــات امن ــه آنهــا پرداخــت شــود و هی ــه طــور مســتقیم ب ــد ب می یاب

ــد. ــا نکنن ــئوالنه در آنه ــه غیرمس ــگاه ها مداخل دانش
و  دارو  پخــش  شــرکت های  مطالبــات  شــد:  یــادآور  هاشــمی 
ــه روز  ــرده و روز ب ــاد ک ــی را ایج ــره معیوب ــا زنجی ــا از بیمه ه داروخانه ه
ــش  ــرکت های پخ ــات ش ــود؛ مطالب ــزوده می ش ــا اف ــق بدهی ه ــه عم ب
ــان اســت  ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــش از ۴ ه دارو از وزارت بهداشــت بی
ــرده اســت. ــه ک ــا مشــکل مواج ــا را ب ــردش آنه ــرمایه در گ ــده س و عم

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــذا و داروی مجل ــیون غ ــس فراکس رئی
ــه  ــی ب ــورو از محــل صنــدوق توســعه مل ســال گذشــته ۵۰۰ میلیــون ی
ــا  ــران عقب ماندگی ه ــور جب ــه منظ ــکی ب ــزات پزش ــوزه دارو و تجهی ح
ــه وزارت  ــی ب ــن اجتماع ــی تامی ــی رود بده ــار م ــت؛ انتظ ــاص یاف اختص
ــا  ــن دارو ب ــه تامی ــا چرخ ــود ت ــت ش ــرر پرداخ ــان مق ــت در زم بهداش

مشــکل مواجــه نشــود.

رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ بــا 
بیــان اینکــه بایــد به صــورت دائمــی، درج 
ســایت ها  اینگونــه  آگهی هــای  در  قیمــت 
ــورم  ــازار و ت ــی در ب ــاد گران ــث ایج ــه باع ک
در جامعــه می شــود، حــذف شــوند، گفــت: 
ــرای حــذف قیمــت خــودرو  ــی ب مرجــع قضای
و مســکن از ســایتهای اینترنتــی بایــد مجــدداً 

ــد.  ــتور ده دس
ــهت  ــل اردیبش ــنیم، اوای ــزارش تس ــه گ ب
بــا  همزمــان   ،)۹۸( جــاری  ســال  مــاه 
افزایــش بی رویــه و خــارج از عــرف قیمــت 
گســترش  و  بــازار  در  مســکن  و  خــودرو 
فعالیــت ســودجویان و تعــدادی از دالالن در 
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــا ب ــس فت ــه،، پلی ــن زمین ای
در  فعالیــت  پیرامــون  کاربــران  امنیــت  و 
ــی در  ــایتهای درج آگه ــن و س ــای آنای بازا ره
فضــای مجــازی، جلســات متعــددی بــا مراجــع 
قضایــی برگــزار کــرد و برابــر پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه و دســتور سرپرســت دادســرای 
ــه ای(، حــذف  ــم رایان ــران )جرای ــه ۳۱ ته ناحی
قیمتهــای بــازار خــودرو و مســکن بــه مدیــران 

ــد. ــاغ ش ــط)تبلیغاتی( اب ــایتهای واس س
ــدام  ــد اق ــد بودن ــان معتق ــی از کارشناس برخ
هماهنــگ برخــی افــراد در زمینه درج آگهــی خودرو 
و مســکن با قیمتهــای غیرواقعی و باال در ســایتهای 
ــکن و  ــودرو و مس ــی خ ــروش اینترنت ــد و ف خری
اصطاحــاً قیمت ســازی، منجــر بــه التهــاب قیمتی 

ــود. ــکن می ش ــودرو و مس ــازار خ در ب
پــس از حــذف قیمتهــای خودرو و مســکن در 
ســایتهای درج آگهــی، از التهابــات پیــش آمــده 
در بــازار مســکن و خــودرو کاســته شــد و شــاهد 

آرامــش و ثبــات نســبی در ایــن زمینــه بودیــم.
ــود  ــته ب ــرا نگذش ــن ماج ــی از ای ــا مدت ام

کــه رفتــه رفتــه، مجــدداً درج قیمــت در 
آگهی هــای خــودرو و مســکن در ســایتهایی 

ــت. ــش بس ــیپور نق ــوار و ش ــد دی مانن
اکنــون بــا گذشــت چنــد مــاه از ایــن 
ماجــرا، طــی هفته هــای اخیــر مجــدداً شــاهد 
ــا در  ــت خودروه ــیخته قیم ــش لجام گس افزای
بــازار هســتیم؛ برخــی از کارشناســان همچنــان 
معتقدنــد کــه درج آگهی هــا بــا قیمتهــای 
غیرواقعــی و قیمت ســازی در ســایتهایی ماننــد 
ــت دالالن در  ــا و ... و فعالی ــوار، شــیپور، بام دی
ــق  ــش بی منط ــه افزای ــر ب ــایتها، منج ــن س ای
ــوده  ــر ب ــت اخی ــد وق ــودرو در چن ــت خ قیم

اســت.

اتحادیــه  رئیــس  زمینــه،  همیــن  در 
»ایــن  داد:  هشــدار  خــودرو  فروشــندگان 
روزهــا افزایــش حبــاب قیمتهــا نشــأت گرفتــه 
از فضــای مجــازی اســت، عــده ای از افــراد 
کــه خودروهــای زیــادی در اختیــار دارنــد 
ــت  ــازی قیم ــای مج ــا فض ــده ب ــگ ش هماهن
در  ســلیقه ای  طــور  بــه  را  خودروهایشــان 
معــرض آگهــی قــرار می دهنــد بنابرایــن افــراد 
ــرای فــروش  ــه تبعیــت از آنهــا ب عــادی نیــز ب
ــداران  ــته اند و خری ــه داش ــت نگ ــودرو دس خ

واقعــی را هــم ســردرگم کرده انــد.«
در همیــن رابطــه بــا ســرهنگ تــورج کاظمــی؛ 
رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ گفت و گــو کردیم.

رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ بــه 
ــس  ــز، پلی ــل نی ــه قب ــد: دفع ــنیم می گوی تس
ــی  ــع قضای ــه مرج ــات را ب ــن موضوع ــا ای فت
)دادســتانی( گــزارش و مرجــع قضایــی نســبت 
ــده  ــایتهای ارائه دهن ــا از س ــذف قیمته ــه ح ب

ــرد. ــادر ک ــتور ص ــت، دس قیم
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: آن زمان 
نیــز مــا اعــام نکردیــم کــه ایــن دســتور فقــط 
بــرای یــک هفتــه اجرا شــود امــا مســئوالن این 
ســایتهای اینترنتــی، بــا مکاتبــه و پیگیــری بــا 
مرجــع قضایــی، نســبت بــه لغــو ایــن دســتور 

)حــذف قیمتهــا از ســایتها( اقــدام کردنــد.
مرجــع  نیــز  اکنــون  شــد:  متذکــر  وی 
قضایــی بایــد مجــدداً دســتور دهــد تــا قیمتهــا 

از روی ایــن ســایت ها حــذف شــود.
کاظمــی یــادآور شــد: نظــر مــا ایــن اســت 
در  قیمــت  درج  دائمــی،  به صــورت  کــه 
باعــث  کــه  ســایت ها  اینگونــه  آگهی هــای 
ایجــاد گرانــی در بــازار و تــورم در جامعــه 

شــوند. حــذف  می شــود، 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
دوبــاره دالالن در بــازار خــودرو، حــذف قیمتهــا 
ــام  ــتور مق ــا دس ــده ب ــایتهای آگهی دهن در س
ــد تأثیــر به ســزایی در کاهــش  قضایــی،  می توان
ــای  ــت قیمته ــازار و بازگش ــن ب ــاب در ای الته

ــازار خــودرو داشــته باشــد. واقعــی بــه ب

ـــد  ـــت: در نتیجـــه عق ـــت گف ـــر نف ـــور پاالیشـــی وزی ـــاون ام مع
ـــد ۶  ـــه تولی ـــادر ب ـــوزنی، ق ـــفنجی و س ـــد کک اس ـــرارداد تولی ق
ـــال  ـــوم در س ـــت آلومینی ـــاز صنع ـــن کک موردنی ـــزار و ۲۰ ت ه

ـــتیم. هس
ـــر  ـــاون وزی ـــادی مع ـــادق آب ـــا ص ـــر، علیرض ـــزارش مه ـــه گ ب
ــه  ــای تفاهمنامـ ــم امضـ ــی در مراسـ ــور پاالیشـ ــت در امـ نفـ
تولیـــد کک اســـفنجی و ســـوزنی در پاالیشـــگاه بندرعبـــاس و 
ـــش  ـــی و افزای ـــای کیف ـــت: ارتق ـــازند گف ـــی )ره( ش ـــام خمین ام
ظرفیـــت پاالیشـــگاه های کل کشـــور برنامـــه ای اســـت کـــه از 
ـــد  ـــی آن و خری ـــای ابتدای ـــورد و طراحی ه ـــد خ ـــال ۸۰ کلی س
فناوری هـــای مربـــوط بـــه آن انجـــام شـــد. در نتیجـــه ایـــن 
ـــون و ۶۰۰  ـــک میلی ـــور از ی ـــی کش ـــت پاالیش ـــات، ظرفی اقدام
ـــکه  ـــزار بش ـــون و ۳۰۰ ه ـــه ۲ میلی ـــت در روز ب ـــکه نف ـــزار بش ه

ـــید. ـــات رس ـــام و میعان ـــت خ نف
ـــات  ـــن اقدام ـــه ای ـــئول، در نتیج ـــام مس ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
ـــال ۸۰، ۳۷  ـــه در س ـــور ک ـــن کش ـــد بنزی ـــی، تولی ـــی و کیف کم
ـــدود ۱۱۰  ـــه ح ـــاری ب ـــال ج ـــود در س ـــر در روز ب ـــون لیت میلی
ـــت  ـــد نف ـــزان تولی ـــر می ـــوی دیگ ـــید. از س ـــر رس ـــون لیت میلی
ـــون  ـــه اکن ـــود ک ـــر در روز ب ـــون لیت ـــال ۸۰، ۷۰ میلی گاز در س

ـــت. ـــیده اس ـــر در روز رس ـــون لیت ـــه ۱۲۰ میلی ب
صـــادق آبـــادی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه در حـــال حاضـــر 

ـــای  ـــور مؤلفه ه ـــدی کش ـــن تولی ـــر بنزی ـــون لیت ـــدود ۹۱ میلی ح
ـــرد:  ـــح ک ـــورو ۴ و ۵ را دارد، تصری ـــن ی ـــق بنزی ـــتاندارد مطاب اس
ـــن  ـــن بی ـــده بنزی ـــن تولیدکنن ـــر بزرگتری ـــال حاض ـــران در ح ای

ـــت. ـــک اس ـــو اوپ ـــورهای عض کش
ـــای  ـــش فرآورده ه ـــش و پخ ـــی پاالی ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
ــاوری  ــانی فنـ ــه روزرسـ ــه بـ ــه برنامـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ نفتـ
ـــم،  ـــرا داری ـــت اج ـــادان را در دس ـــران و آب ـــز، ته ـــگاه تبری پاالیش
ـــه  ـــه ای ک ـــم نام ـــم تفاه ـــی می کنی ـــش بین ـــت: پی ـــار داش اظه
امـــروز بیـــن دو پاالیشـــگاه بندرعبـــاس و امـــام خمینـــی )ره( 
ـــده  ـــرارداد ش ـــه ق ـــل ب ـــه زودی تبدی ـــت ب ـــیده اس ـــا رس ـــه امض ب
ـــفنجی و  ـــای اس ـــه کک ه ـــوالد ب ـــوم و ف ـــت آلومینی ـــاز صنع و نی

ـــا  ـــته ایم ب ـــب توانس ـــن ترتی ـــه ای ـــد، ب ـــرف کن ـــوزنی را برط س
ـــگاه را  ـــن دو پاالیش ـــوره ای ـــت ک ـــد نف ـــزان تولی ـــرح می ـــن ط ای

ـــم. ـــش دهی ـــدک کاه ـــه ان ـــا هزین ب
ـــدل کک در  ـــن دو م ـــد ای ـــزان تولی ـــرد: می ـــح ک وی تصری
ـــی  ـــاز کنون ـــر نی ـــه دو براب ـــن اســـت ک ـــزار و ۲۰ ت ســـال ۶ ه
صنعـــت آلومینیـــوم محســـوب می شـــود و بـــه جـــای 
اینکـــه یـــک میلیـــارد یـــورو بـــرای ایـــن پاالیشـــگاه ها در 
راســـتای کاهـــش تولیـــد نفـــت کـــوره ســـرمایه گـــذاری 
ــام  ــورو انجـ ــون یـ ــا ۱۵۰ میلیـ ــدام را بـ ــن اقـ ــم، ایـ کنیـ
ـــات  ـــئول، مناقص ـــام مس ـــن مق ـــارات ای ـــق اظه ـــم. طب دادی
ـــام  ـــرعت انج ـــه س ـــرارداد ب ـــد ق ـــس از عق ـــا پ ـــن طرح ه ای
می شـــود و هـــر دو تفاهـــم نامـــه وارد فـــاز قراردادهـــای 

ـــود. EPC ش
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه قـــراردادی کـــه حـــدود دو 
ـــون و ۴۰۰  ـــک میلی ـــردن ی ـــوز ک ـــتای گازس ـــش در راس ـــاه پی م
ـــده  ـــد ش ـــاد منعق ـــورای اقتص ـــه ش ـــی مصوب ـــودرو در پ ـــزار خ ه
بـــود، گفـــت: بـــرای گازســـوز کـــردن ایـــن تعـــداد خـــودرو 
ـــوزکردن  ـــل )گازس ـــای تبدی ـــا کارگاه ه ـــاری را ب ـــای تج قرارداده
ــن  ــدادی از ایـ ــروز تعـ ــه امـ ــم کـ ــد کردیـ ــا( منعقـ خودروهـ
ــده اند، در  ــوز شـ ــگان گازسـ ــور رایـ ــه طـ ــه بـ ــا کـ خودروهـ

اصفهـــان بـــه هموطنـــان تحویـــل داده شـــد

پلیس فتا: 

»حذف قیمت خودرو« از سایت های آگهی 
منوط به دستور مجدد مقام قضایی است

معاون وزیر نفت خبر داد:

تولید 2 برابر کک موردنیاز صنایع آلومینیوم وفوالد با همت بخش داخلی

ــا  ــرداری، بـ ــد از کاهبـ ــی جدیـ در روشـ
ـــده  ـــا وع ـــود و ب ـــه می ش ـــاس گرفت ـــراد تم اف
ســـیم کارت هایی بـــا شـــماره رنـــد و یـــا 
اعتباری شـــان  ســـیم کارت های  هم شـــماره 
ــد،   ــول دارنـ ــر از معمـ ــی پایین تـ ــه قیمتـ کـ

ــد.  ــب می دهنـ ــا را فریـ آن هـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، اگـــر بخواهیـــم 
می شـــود  ارائـــه  کـــه  را  ســـیم کارت هایی 
تفکیـــک کنیـــم، شـــامل ســـیم کارت هایی 
هســـتند کـــه بـــه روز توســـط اپراتورهـــا 
ــتند  ــدادی هسـ ــه تعـ ــوند و بـ ــذار می شـ واگـ
کـــه متقاضـــی به راحتـــی تهیـــه کنـــد و 
ــا،  ــه و تقاضـ ــث عرضـ ــدارد در بحـ ــی نـ دلیلـ
ــوند و  ــت شـ ــار افزایـــش و کاهـــش قیمـ دچـ
ــای  ــا کدهـ ــیم کارت های بـ ــر سـ ــش دیگـ بخـ
قدیمی تـــر بـــا شـــماره خـــاص هســـتند کـــه 
ــد و  ــود را دارنـ ــاص خـ ــازار خـ ــی و بـ متقاضـ

دیگـــر عرضـــه نمی شـــوند.
طبــق اظهارات فعــاالن بــازار، ســیم کارت های 
ــادی برایشــان  دائمــی قدیمــی کــه تقاضــای زی
ــیم کارت  ــت س ــده قیم ــود دارد، تعیین کنن وج
هســتند و بــا توجه بــه جایگاهشــان نــزد کاربران 
ــورس  ــه نوعــی ایجــاد ب ــد، ب و قدمتــی کــه دارن
ــن ســیم کارت ها  ــد و قیمــت بعضــی از ای کرده ان
ــم  ــان ه ــون توم ــد میلی ــد ص ــه چن ــاً ب بعض
رســیده اســت. عــاوه بــر ایــن، عوامــل دیگــری 
ماننــد عرضــه ســیم کارت، میــزان عرضــه و تقاضا 
و عــدم تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا بــر قیمــت 

ســیم کارت خیلــی مؤثــر اســت.
از  اســـت  ممکـــن  مـــواردی  در  امـــا 
ــراد بـــه خریـــد ســـیم کارت هایی  تمایـــل افـ

و  دارنـــد  رنـــد  شـــماره هایی  کـــه 
مشـــابه  دائمـــی  ســـیم کارت های  یـــا 
ــتفاده  ــراد، سوءاسـ ــاری افـ ــماره های اعتبـ شـ
شـــود؛ بدین صـــورت کـــه بـــا فـــرد تمـــاس 
گرفتـــه و پیشـــنهاد می دهنـــد کـــه بـــا 
ـــول،  ـــد معم ـــری از ح ـــغ پایین ت ـــت مبل دریاف
می توانـــد صاحـــب ســـیم کارتی بـــا شـــماره 
مـــورد نظـــر شـــود، در حالـــی کـــه ایـــن کار 
ـــورد  ـــغ م ـــز مبل ـــا واری ـــت و ب ـــرداری اس کاهب
نظـــر، دیگـــر نـــه خبـــری از ســـیم کارت 
ــما  ــا شـ ــه بـ ــخصی کـ ــه شـ ــود و نـ می شـ

ــت. ــه اسـ ــاس گرفتـ تمـ
ـــس  ـــن - رئی ـــار فروت ـــه، افش ـــن زمین در ای
همـــراه،  تلفـــن  فروشـــندگان  انجمـــن 
ســـیم کارت و لـــوازم جانبـــی - در گفت وگـــو 

اپراتورهـــا  کـــرد:  اظهـــار  ایســـنا،  بـــا 
اطاع رســـانی خـــود را از طریـــق روابـــط 
عمومـــی و پایگاه هـــای اطاع رســـانی انجـــام 
می دهنـــد و اینطـــور نیســـت کـــه بخواهنـــد 
ــادی و  ــراد عـ ــه افـ ــیم کارت را بـ ــروش سـ فـ
ــذار  ــنده های معمولـــی واگـ شـــخص و فروشـ
ـــر و  ـــرایط، کارب ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــد. ب کنن
ـــر  ـــه اگ ـــد ک ـــه کنن ـــد توج ـــده بای مصرف کنن
ـــا  ـــا آن ه ـــردی ب ـــوب، ف ـــن چارچ ـــارج از ای خ
تمـــاس گرفـــت و قصـــد فـــروش ســـیم کارت 
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــه داش ـــن توج ـــه ای ـــت، ب داش

یـــک جـــای کار اشـــکال دارد.
ـــاس  ـــه تم ـــرد: این ک ـــار ک ـــه اظه وی در ادام
ـــن  ـــم، ممک ـــد ســـیم کارت داری ـــد و بگوین بگیرن
اســـت شـــیوه ای بـــرای بازاریابـــی بعضـــی از 

ـــک  ـــه ی ـــد ک ـــیم کارت باش ـــروش س ـــز ف مراک
پیش ثبت نـــام  را  ســـیم کارت ها  از  ســـری 
می کننـــد و اپراتـــور آن شـــماره را برایشـــان 
ـــد  ـــق بتوانن ـــن طری ـــا از ای ـــد ت ـــظ می کن حف
ــی  ــند، بعضـ ــته باشـ ــدی داشـ ــب درآمـ کسـ
ـــخص را  ـــماره مش ـــری ش ـــک س ـــم ی ـــر ه  دفات
ــان  ــط پرسنلشـ ــد و توسـ ــداری می کننـ خریـ
ـــر  ـــا در اکث ـــد. ام ـــی می کنن ـــه بازاریاب ـــدام ب اق
مـــوارد تماس هایـــی کـــه گرفتـــه می شـــود، 
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــراد نبای ـــت و اف ـــرداری اس کاهب

تماس هـــا توجـــه کننـــد.
فروتـــن بـــا بیـــان این کـــه اپراتورهـــا 
در حـــال حاضـــر شـــرایط خریـــد را بســـیار 
آســـان کردنـــد و نیـــازی بـــه ایـــن ترفندهـــا 
ــه  ــت در مواجهـ ــر اسـ ــت: بهتـ ــت، گفـ نیسـ
بـــا ایـــن تماس هـــا،  ایـــن کار را اصـــا 
ـــماره  ـــاب ش ـــرای انتخ ـــی ب ـــد. حت ـــام نده انج
ــر  ــه اگـ ــد کـ ــام می کنـ ــم اعـ ــب هـ منتخـ
ـــب  ـــه متناس ـــد ک ـــر داری ـــد نظ ـــماره ای را م ش
بـــا شـــماره دیگرتـــان باشـــد، از طریـــق 
ـــه  ـــرای تهی ـــا ب ـــانی اپراتوره ـــگاه اطاع رس پای

ســـیم کارت اقـــدام کنیـــد.
رئیــس انجمــن فروشــندگان تلفــن همــراه، 
ســیم کارت و لــوازم جانبی همچنین خاطرنشــان 
ــط  ــانی رواب ــه اطاع رس ــد ب ــران بای ــرد کارب ک
عمومــی اپراتورهــا توجــه کننــد و بــا اطمینــان 
از اپراتورهــا و نمایندگی هــای رســمی و معتبــر 
معرفی شــده از طــرف آن هــا خریــد کننــد، 
ــون و در  ــرر می ش ــورت متض ــن ص ــر ای در غی
نهایــت جــز دردســر بــرای کاربــر، چیــز دیگــری 

برایشــان نــدارد.

سیم کارت هایی که نباید بخرید

کاریکاتور

بازار داغ سودجویان ازکرونا!!!

ــه  ــا جــان مــردم آغــاز شــد! / فــروش ماســک های مقابل کاســبی ب
ــا ســقف ۳۵  هــزار تومــان! ــا در شــبکه های اجتماعــی ت ــا کرون ب

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد محــل پارکینــگ حمــام کالمــی را بــا قیمــت مســاوی ســاالنه ۵۵0/000/000 ریــال بــه صــورت اجــاره بــه 

متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نماید.

ضمنًا شهرداری در، رد یا قبول یک و یا کلمه پیشنهادات مختار است.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹8/12/03 می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/15      تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/23
ایمانی-  شهردار آذرشهر

)م الف: ۵27/4۵2۶(
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ژله قلب سورپرایز

پودر ژله قرمز                                         ۱ بسته
پودر ژله آلوئه ورا                                       ۱ بسته
آب                                                  به مقدار الزم
شیر                                                  ۱ پیمانه

روز ولنتایـن روز خاصیـه کـه همـه بـه دنبـال 
درسـت کـردن خوراکـی هـای مخصـوص ایـن روز 
هسـتن. خوراکـی هـای مختلف از شـکات گرفته تا 
کیـک و کوکـی همگـی به شـکل های و طـرح های 
مختلـف در ایـن روز خـاص تهیـه میشـن. ابزارهای 
قالـب  انـواع  و  بـرش  کاتـر  انـواع  مثـل  مختلفـی 
مخصـوص ولنتایـن میتونـن تـو درسـت کـردن این 
خوراکـی هـای خوشـمزه بهتـون کمک کنـن. قالب 
قلب سـورپرایز یکی از معروف ترین و پر کاربردترین 
قالـب هاسـت کـه بـه ویـژه در روز ولنتاین اسـتفاده 
های زیادی از اون میشـه. قالب قلب سـورپرایز در دو 
جنـس قالب قلب سـورپرایز سـیلیکونی و قالب قلب 
سـورپرایز پاسـتیکی در بـازار وجـود داره که بسـته 
به قابلیت هاشـون و جنس خاصشـون، کاربردشـون 
متفاوتـه. مثـا از قالب سـیلیکونی قلب سـورپرایز به 
خاطـر جنـس انعطـاف پذیرش بـرای درسـت کردن 
شـکات سـورپرایز و یـا کیـک سـورپرایز اسـتفاده 
میشـه. امـا قالـب قلـب سـورپرایز پاسـتیکی مثـل 
بقیـه قالـب هـای پاسـتیکی بـرای درسـت کـردن 
ژلـه مناسـبه. با تهیـه قالب قلب پاسـتیکی میتونن 
خیلی سـاده و آسـان ژلـه قلب سـورپرایز رو در چند 
رنـگ درسـت کنیـن و در روز ولنتایـن بـه دلخـواه 
تزییـن و سـرو کنین. بـرای تهیه ژله قلب سـورپرایز 
به سـه قالب با سـه سـایز بزرگ، متوسـط و کوچک 
نیـاز داریـد. حـاال بیاید با هـم ببینیم طـرز تهیه ژله 

قلـب سـورپرایز ولنتایـن چجوریه.
 

طرز تهیه:
۱- ابتـدا ۲ بسـته پودر ژله قرمز رنـگ )مثل انار 
بـا آلبالـو(، را بـا ۲ لیوان آب جـوش مخلوط کنید تا 
ذرات آن کامـا حـل شـوند. بـرای بهتر حل شـدن 
ژلـه در آب مـی توانیـد آن را روی سـماور در حـال 
جـوش بـه روش بـن مـاری آب کنید تـا کاما حل 
شـوند. بعـد نصف لیـوان از ژله ی حل شـده را جدا 
کنیـد و اجـازه دهیـد خنک شـود. سـپس بـه بقیه 

ژلـه نصـف لیوان آب سـرد اضافـه کنید.
۲- بـزرگ تریـن قالـب شـما بایـد قالـب قلـب 
سـورپرایز پاستیکی باشـد. داخل آن را کمی چرب 
کنیـد، مقـداری از ژلـه قرمـز را داخـل آن بریزید و 
داخـل یخچـال قـرار دهیـد تـا خـودش را بگیـرد. 
وقتـی ژلـه کمـی سـفت شـد، تـه )پشـت( قالـب 
دوم قلـب را کـه کمـی از قالب قلب سـورپرایز اولی 
کوچـک تـر اسـت، چـرب کنیـد و روی ژلـه ی نیم 
بنـد قرمـز رنـگ قـرار دهیـد. یـک لیـوان سـنگین 
داخـل قالـب دوم قـرار دهیـد تـا سـنگین شـود و 
تـکان نخـورد. سـپس باقی مانـده ی ژله قرمـز را با 
قاشـق داخـل کناره هـای قالـب )ما بیـن قالب اول 
و دوم( بریزیـد و شـکاف را پـر کنیـد. مجـددا قالب 
هـا را داخـل یخچـال قرار دهید تا ژله سـفت شـود.

۳- قالـب هـا را از یخچـال درآوریـد. داخل قالب 
دوم یـک لیـوان آب داغ بریزیـد. قالب را تکان دهید 
تـا از ژله جدا شـود. حاال شـما یک قلـب خالی روی 
ژلـه قرمزتـان دارید. اگـر ژله کمی آب شـد، مجددا 

آن را داخـل یخچال قرار دهید تا سـفت شـود.
۴- یـک بسـته ژله آلوئـه ورا را داخـل یک لیوان 
آب جـوش حـل کنیـد و اجـازه دهید خنک شـود. 
سـپس نصـف لیوان شـیر هـم دمـای محیـط را به 
آن اضافـه کنیـد. مقـداری از مخلـوط ژلـه آلوئه ورا 
بـا شـیر را داخل قالب ژلـه تو خالی بریزیـد و آن را 
در یخچـال قـرار دهیـد تا کمـی خـودش را بگیرد. 
سـپس آن را از یخچـال درآوریـد، قالـب قلب سـوم 
)کوچـک ترین قالـب( را داخـل آن و روی ژله آلوئه 
ورا و شـیر قـرار دهیـد. مجـددا یک لیوان سـنگین 
داخـل قالـب کوچـک بگذاریـد تـا سـنگین شـود. 
سـپس مایـع ژله آلوئـه ورای باقی مانده را با قاشـق 
مابیـن ژلـه قرمز و قالـب کوچک بریزید تا پر شـود. 

آن را داخـل یخچـال قـرار دهید تا سـفت شـود.
۵- ژلـه را از یخچـال درآوریـد. داخـل قالـب 
کوچـک یـک لیـوان آب داغ بریزیـد و آن را از ژله 
جـدا کنیـد. آن مقـدار ژلـه قرمـز را کـه در مرحله 
ی اول کنـار گذاشـتید آماده کنیـد. داخل آن پنج 
قاشـق غذاخـوری شـیر بریزید و هم بزنید. سـپس 
آن را داخـل حفـره ی خالـی قلـب بریزیـد و آن 
را پـر کنیـد. قالـب را بـه مـدت ۷ سـاعت داخـل 

یخچـال قـرار دهیـد تـا ژله کاما سـفت شـوند.
۶- قالـب قلب سـورپرایز را از یخچـال درآورید، 
آن را چنـد ثانیـه داخل ظرف آب گـرم قرار دهید، 
سـپس قالب را برگردانید و ژله را خیلی آرام از آن 
جـدا کنیـد. ژله قلب سـورپرایز شـما آماده اسـت. 

مـی توانیـد آن را به دلخواه سـرو کنید.
اگـر مبتـدی هسـتید و تهیـه ایـن نـوع از ژلـه 
ولنتایـن بـرای شـما دشـوار اسـت میتوانیـد مدل 
سـاده تر آن، ژله سـورپرایز قلبـی را امتحان کنید.

 
نکات کلیدی

- در هـر مرحلـه در آوردن قالـب از ژلـه اگـر 
بـه دلیـل آب جوشـی که در قالـب مـی ریزید ژله 
آب شـد، آن را فـورا داخـل یخچـال قـرار دهید تا 

خـودش را بگیرد و سـفت شـود.
- بـرای ژلـه قرمز مـی توانیـد از پودر ژلـه انار، 

آلبالـو و حتـی تـوت فرنگی اسـتفاده کنید.
ـ بـه جای شـیر می توانید از بسـتنی آب شـده 

اسـتفاده کنید.
- بـه جـای دو قالب کوچکتر میتوانید از کاسـه 

های پاسـتیکی کوچک اسـتفاده کنید.
منبع: ایران کوک

رشد 74 درصدی گردشگران خارجی 
در منطقه آزاد ارس 

ــاه  ــه آزاد ارس در ۱۰ م ــه منطق ــی ورودی ب ــگران خارج ــداد گردش تع
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ۷۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، تعــداد گردشــگران خارجــی 
ورودی بــه منطقــه آزاد ارس در ۱۰ مــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 

پارســال ۷۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
داداش زاده معــاون فرهنگــی منطقــه آزاد ارس گفــت: در ۱۰ ماه گذشــته 

بیــش از ۵۲۹ هــزار نفــر مســافر خارجــی از ایــن منطقــه دیــدن کــرده اند.
ــه ایــن منطقــه  داداش زاده افــزود: شــمار مســافران داخلــی ورودی ب
هــم در ۱۰ مــاه امســال بــا ۲۹ درصــد افزایــش بــه بیــش از ۱۰ میلیــون 

و ۳۱۱ هــزار نفــر رســید.
او افــزود: میــزان گردشــگردان داخلــی و خارجــی بــا حداقــل یــک شــب 
ــب ۲۵ و ۴۷  ــه ترتی ــز ب ــته نی ــاه گذش ــه در ۱۰ م ــن منطق ــت در ای اقام
درصــد در مقایســه بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.

ــه افزایــش ۲۳ درصــدی تعــداد تخت هــای اقامتــی در  ــا اشــاره ب او ب
منطقــه آزاد ارس در ایــن مــدت گفــت: هــم اکنــون امــکان اقامــت ۱۵ 

هــزار و ۵۴۴ نفــر در مراکــز اقامتــی ایــن منطقــه فراهــم شــده اســت.
ــل و  ــون ۸ هت ــم اکن ــزود: ه ــه آزاد ارس اف ــی منطق ــاون فرهنگ مع
ــاق در ارس در حــال ســاخت اســت  ــت ۴۶۵ ات ــا ظرفی ــی ب ــز اقامت مرک

ــاق اســت. ــا ۱۱۳ ات ــتاره ب ــل ۵ س ــا هت ــی از آن ه ــه یک ک
داداش زاده همچنیــن از افزایــش ۲۶ درصــدی ظرفیــت مراکــز پذیرایــی 
منطقــه آزاد ارس در ۱۰ مــاه امســال خبــر داد و افــزود: ظرفیــت پذیــرش 
ایــن مراکــز شــامل رســتوران، کافــی شــاپ و ســفره خانــه ســنتی از ۴ هــزار 

و ۵۳۷ نفــر در ۱۰ مــاه پارســال بــه ۵ هــزار و ۷۳۰ نفــر رســیده اســت.

پیشرفت 7۰ درصدی مرمت مقبره 
چهار منار تبریز

ـــان  ـــتی آذربایج ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــرد  ـــاره ک ـــز اش ـــار تبری ـــار من ـــره چه ـــت از مقب ـــزوم صیان ـــه ل ـــرقی ب ش
و گفـــت: مرمـــت و ســـاماندهی ایـــن بنـــای تاریخـــی بـــا پیشـــرفت 

فیزیکـــی ۷۰ درصـــد ادامـــه دارد. 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــدار افـ ــی آبـ ــنا، مرتضـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــت از  ـــت صیان ـــز و اهمی ـــار تبری ـــار من ـــره چه ـــر مقب ـــای فاخ ویژگی ه
ـــز  ـــه تبری ـــت ب ـــز حکوم ـــال مرک ـــه در دوران انتق ـــی ک ـــوان بنای ـــه  عن آن ب
ـــواره در  ـــره هم ـــن مقب ـــاماندهی ای ـــت و س ـــت، مرم ـــده اس ـــداث ش اح

دســـتور کار اداره کل قـــرار دارد.
ــا  ــاری بـ ــال جـ ــر در سـ ــن اثـ ــت ایـ ــرد: مرمـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــر؛  ـــی نظی ـــب اقدامات ـــال در قال ـــارد ری ـــش میلی ـــر ش ـــغ ب ـــاری بال اعتب
آواربـــرداری و تخلیـــه نخاله هـــای حاصلـــه، برداشـــت دیوارهـــای 
فرســـوده و در حـــال ریـــزش،  بازســـازی و استحکام بخشـــی دیوارهـــا و 
ـــداوم دارد. ـــتی ت ـــرویس بهداش ـــداث س ـــری و اح ـــای آج ـــرای پایه ه اج

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان، 
ـــن  ـــه ای ـــاماندهی ب ـــتای س ـــه در راس ـــور ک ـــات مذک ـــه داد: »اقدام ادام
ـــرفت  ـــد پیش ـــش از ۷۰ درص ـــون بی ـــت، تاکن ـــه اس ـــر انجام گرفت ـــر فاخ اث
ـــه اول  ـــه، در نیم ـــورت گرفت ـــزی ص ـــق برنامه ری ـــته و طب ـــی داش فیزیک

ـــید. ـــد رس ـــان خواه ـــه پای ـــال ۹۹ ب س
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــار  ـــره چارمن ـــرقی، مقب ـــان ش ـــتی آذربایج ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــم  ـــز قدی ـــه تبری ـــت و چهارگان ـــات بیس ـــی از مح ـــار ، یک ـــا چهارمن ی
بـــود، ایـــن محـــل در حاشـــیه و محـــدوده قســـمت شـــمالی بـــازار 
ـــه  ـــر ک ـــای فاخ ـــن بن ـــی ای ـــمت پایین ـــرار دارد، در قس ـــز ق ـــزرگ تبری ب
ـــه  ـــازی قرارگرفت ـــت و بازس ـــورد مرم ـــف م ـــی مختل ـــای تاریخ در دوره ه
ــی  ــلجوقی و در بخـــش فوقانـ ــه دوره سـ ــوط بـ ــای مربـ ــت، بقایـ اسـ
ـــن  ـــا همچنی ـــن بن ـــت. ای ـــاهده اس ـــل مش ـــی قاب ـــات دوره ایلخان تزئین
ــی  ــش فوقانـ ــار بخـ ــل و در دوره قاجـ ــور کامـ ــوی به طـ در دوره صفـ
گنبـــد آن مرمـــت و بازسازی شـــده اســـت. مقبـــره چهارمنـــار تبریـــز 
ـــه  ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــال ۱۳۸۵ در فهرس ـــماره ۱۶۵۱۵ در س ـــه ش ـــه ب ک

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ثب

رییــس مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی 
ــوان  ــام فراخ ــان اع ــر زم ــوم از تغیی وزارت عل
ــل  ــه دلی ــوم ب ــات علمــی وزارت عل جــذب هی
طوالنــی شــدن دوره بارگــذاری نیــاز و بررســی 
هــای مربوطــه در رده هــای نظارتــی وزارت 

ــوم خبــر داد.  عل
ایســنا، دکتــر محمدرضــا  بــه گــزارش 
ــه  ــب ب ــن مطل ــان ای ــب ضمــن بی رضــوان طل
جزئیــات فراخــوان جــذب اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 
فراخــوان  کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  کشــور 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی بــرای 
ــاه  ــی از ۲۱ دی م ــی پیمان ــات علم ــذب هی ج
آغــاز شــده و ایــن اعــام نیــاز تــا روز دوشــنبه 
۳۰ دی مــاه بــه مــدت هشــت روز کاری ادامــه 
ــن  ــا ۱۵ بهم ــارت از اول ت ــز نظ ــت. مرک داش
بــه مــدت ۱۰ روز کاری فرصــت داشــت اعــام 
نیــاز دانشــگاه ها و تخصیــص ظرفیت هــا را 
بررســی کــرده و تــا ۲۰ بهمــن مــاه نیــز نتایــج 
ــارت  ــز نظ ــه مرک ــا تاییدی ــا ب ــق نیازه تطبی

ــد. ــام کن ــذب را اع ج
هیــات  اعضــای  جــذب  مرکــز  رئیــس 
علمــی وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه قــرار 
بــود فراخــوان جــذب اعضــای هیــات علمــی از 
ــود،  ــاز ش ــاه آغ ــن م ــنبه ۲۲ بهم ــردا سه ش ف
افــزود: بــه دلیــل طوالنــی شــدن پروســه 
بارگــذاری مــدارک مــورد نیــاز و بررســی هــای 

ــوم؛  ــی وزارت عل ــای نظارت ــه در رده ه مربوط
ثبت نــام فراخــوان بهمــن ۹۸ از ســاعت ۱۴ 
روز پنجشــنبه ۲۴ بهمــن مــاه آغــاز می شــود و 
ــد. ایــن مهلــت ششــم اســفندماه پایــان می یاب

ــی  ــرد: بررس ــان ک ــب خاطرنش ــوان طل رض
اولیــه پرونــده متقاضیــان بــا نظــر هیــات 
ــج  ــدت پن ــه م ــگاه ها ب ــذب دانش ــی ج اجرای
ــان  ــای متقاضی ــرد و پرونده ه روز انجــام می گی
دارای شــرایط اولیــه نیــز طــی هفــت روز کاری 
ــی  ــای علم ــی توانایی ه ــای بررس ــه کمیته ه ب
و صاحیت هــای عمومــی ارســال می شــود 
در نهایــت نتیجــه بررســی صاحیــت علمــی و 
ــدت ۴۵ روز کاری  ــه م ــگاه ب ــی در دانش عموم

انجــام می گیــرد.

وی تاکیــد کــرد: تمامــی بررســی هــای فوق 
ــگاه ها از  ــی در دانش ــات علم ــذب هی ــرای ج ب
چهــارم اســفند مــاه ۹۸ آغــاز مــی شــود و تــا 
ــه دارد و در  ــال ۹۹ ادام ــاه س ــرداد م ــوم خ س
نهایــت ایــن بررســی هــا در مرکــز جــذب 
هیــات علمــی از چهــارم خــرداد مــاه ســال ۹۹ 
ــه  ــاه ۹۹ ادام ــا ۲۱ تیرم شــروع مــی شــود و ت

دارد.
ــات علمــی وزارت  رئیــس مرکــز جــذب هی
ــوق،  ــوان ف ــی فراخ ــه نهای ــت: نتیج ــوم گف عل
حداکثــر تــا اول مــرداد ســال آینــده از طریــق 

ــان اعــام خواهــد شــد. ــه متقاضی دانشــگاه ب
رضــوان طلــب تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ــه اختصــاص ردیــف  ــوط ب محدودیت هــای مرب

اســتخدامی انتظــار مــی رود دانشــگاه هــا بــرای 
اعــام نیــاز در ایــن فراخــوان صرفــا بــه ثبــت 
ــا نقشــه جامــع علمــی  ــق ب حداقل هــا در تطاب
ــوده و  ــا نم ــه اکتف ــای مربوط ــور و مجوزه کش
ــی خــودداری  ــاز تخمین ــت نی ــه ثب ــر گون از ه

شــود.
ــات علمــی وزارت  رئیــس مرکــز جــذب هی
ــی  ــرایط اختصاص ــرد: ش ــان ک ــوم خاطرنش عل
هــر دانشــگاه و شــرایط ویــژه پذیــرش رشــته ها 
ــوق  ــاز در ســامانه ف ــام نی ــا اع ــراه ب ــد هم بای
ــد ناقــض  ــد شــود. شــرایط اختصاصــی نبای قی
ــاس  ــر اس ــا ب ــذب و ی ــررات ج ــن و مق قوانی
ــدازه  ــده ان ــن ش ــش تعیی ــراد از پی ــاب اف انتخ
گیــری شــود و نبایــد ظرفیــت مشــارکت عمــوم 

ــد. ــراد واجــد شــرایط را محــدود کن اف
ــه محــض  وی تاکیــد کــرد: هــر داوطلــب ب
ثبــت نــام از حقــوق مکتســبه ثبــت نــام 
بایــد شــرایط ســالم و  برخــوردار اســت و 
ــم  ــذب فراه ــای ج ــا در رقابت ه ــه آنه عادالن
ــن  ــق و تعیی ــع ح ــه تضیی ــر گون ــود و از ه ش
یــا محــدود نمــودن دایــره انتخــاب شــوندگان 
ــا  ــایر صاحیت ه ــی و س ــی علم ــل از بررس قب
ــای  ــه فرآینده ــن اینک ــود. ضم ــودداری ش خ
اعضــای  از طریــق ســامانه جــذب  جــذب 
ــان  ــرد و ذینفع ــورت می گی ــی ص ــات علم هی
ــوط را از طریــق ایــن ســامانه  ــد مــوارد مرب بای

ــد. ــری نماین پیگی

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس بــا اشــاره بــه اباغیــه آمــوزش و 
درســی  ســاعات  جبــران  دربــاره  پــرورش 
ــد نســخه ای واحــد  تعطیــل شــده، گفــت: نبای
ــت.  ــور نوش ــدارس کش ــاعات کاری م ــرای س ب
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـیدحمایت 
میـــرزاده در واکنـــش بـــه اباغیـــه آمـــوزش 
ــاعته  ــک سـ ــش یـ ــاره افزایـ ــرورش دربـ و پـ
ــرد: در  ــح کـ ــدارس، تصریـ ــاعات کاری مـ سـ
ایـــن زمینـــه آییـــن نامه هـــای قانونـــی 
ـــوزش  ـــوراهای آم ـــه ش ـــار را ب ـــه اختی ـــم ک داری
و پـــرورش در هـــر اســـتان، شهرســـتان، 
ــت  ــه داده اسـ ــی مدرسـ ــا حتـ ــش و یـ بخـ
لـــذا نبایـــد بـــرای تمامـــی مـــدارس سراســـر 

ــد. ــد پیچیـ ــخه ای واحـ ــور، نسـ کشـ
ـــس  ـــان در مجل ـــی مغ ـــردم گرم ـــده م نماین
شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه نبایـــد 
ــد از  ــخه  ای واحـ ــی نسـ ــر موضوعـ ــرای هـ بـ
ـــرای مـــدارس کشـــور در نظـــر گرفـــت،  ســـتاد ب
افـــزود: شـــرایط آب و هوایـــی در کشـــور 
ــتانی  ــر شهرسـ ــی هـ ــتان و حتـ ــر اسـ در هـ

ـــه  ـــار را ب ـــن اختی ـــد ای ـــذا بای ـــت ل ـــاوت اس متف
شـــوراهای آمـــوزش و پـــرورش در اســـتان ها، 

شـــهرها و مـــدارس واگـــذار شـــود.
ــز  ــار و تمرک ــض اختی ــه داد: تفوی وی ادام
زدایــی مســئله   مهمــی اســت کــه بایــد بیــش 
ــش  ــر بخ ــا ه ــرد ت ــه ک ــه آن توج ــش ب از پی
ــود  ــکات خ ــائل و مش ــد مس ــهری بتوان و ش
ــواره  ــان داده هم ــه نش ــد؛ تجرب ــرف کن را برط

تصمیمــات ســتادی نیروهــای صــف را در اجــرا 
ــرده اســت. ــا مشــکل مواجــه ک ب

میــرزاده یــادآور شــد: در حــال حاضــر 
ــی دارد  ــگاه قانون ــان جای ــا و مربی ــن اولی انجم
ــا  ــه رســمیت شــناختن آن  ه ــا ب ــم ب و می توانی
ــذار  ــدارس واگ ــود م ــه خ ــی را ب ــم نهای تصمی
کنیــم؛ مطمئــن باشــید کــه در نهایــت بهتریــن 
ــن  ــه در همی ــر مدرس ــرای ه ــز ب ــم نی تصمی

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــا اتخ انجمن ه
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــاز  ــه نی ــن زمین ــرد: در ای ــد ک ــس تأکی مجل
اســت کــه رســانه ها هــم فرهنــگ ســازی 
ــخه ای  ــورا نس ــه ف ــد ک ــد و از وزرا نخواهن کنن
ــد؛  ــی بپیچ ــر بحران ــا ه ــه ب ــد در مواجه واح
ــهر و  ــر ش ــوراهای ه ــدارس و ش ــوراهای م ش
ــا  ــتند و ب ــی هس ــگاه قانون ــتان دارای جای اس
ــه  ــن زمین ــوان در ای ــا می ت ــا آن ه ــاد ب اعتم

ــت. ــش گرف ــد پی ــردی جدی رویک
اخیــرا وزیــر آمــوزش و پــرورش بــرای 
جبــران ســاعات درســی تعطیــل شــده در 
ــن  ــا آیی ــه م ــت ک ــرده اس ــوان ک ــدارس عن م
نامــه ای در ایــن زمینــه در مــدارس داریــم کــه 
ــه داده  ــر مدرس ــورای ه ــه ش ــی را ب اختیارات
اســت. ایــن شــورا متشــکل از مدیــر و نماینــده 
دبیــران و اولیــا اســت. بــه اســتناد ایــن آییــن 
نامــه اجرایــی، بــه همــه مــدارس ابــاغ کــرده 
ایــم کــه بــرای جبــران تعطیلــی مــدارس، یــک 
ــا از  ــه ی ــاعات روز اضاف ــول س ــه ط ــاعت ب س

ــود. ــتفاده ش ــنبه ها اس ــج ش پن

معــاون فرهنگــی وزیــر علــوم از درخواســت 
بودجــه  تخصیــص  بــرای  وزارتخانــه  ایــن 
ــگاه ها در  ــی دانش ــش فرهنگ ــه بخ ــتقل ب مس
ــه  ــا توجــه ب ســال آینــده خبــر داد و گفــت: ب
ــال  ــه دنب ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــن ک ای
ایــن نیســت ردیف هایــی کــه وجــود دارد 
ــه  ــان بودج ــن همچن ــد، بنابرای ــش ده را افزای
بخــش فرهنگــی بــا آمــوزش و پژوهــش یکــی 

می شــود. 
غامرضــا  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
غفــاری ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه وضعیــت 
ــای فرهنگــی دانشــگاه ها و موسســات  بودجه ه
آمــوزش عالــی در ســال جــاری اشــاره کــرد و 
گفــت: بودجه هــای فرهنگــی دانشــگاه ها در 
دو قســمت توزیــع می شــود؛ بخــش عمــده آن 
ــه در درون  ــت ک ــی اس ــه بودجه های ــوط ب مرب
ــن  ــا ای ــع می شــوند کــه عمدت دانشــگاه ها توزی
ــه  ــر اســاس میــزان تخصیصــی کــه ب بخــش ب

در  نســبت  بــه  می شــود،  داده  دانشــگاه ها 
اختیــار مجموعه هــای فرهنگــی نیــز قــرار 
علــوم  وزارت  ســتاد  بخــش  در  می گیــرد. 
ــام  ــورت انج ــن ص ــه همی ــا ب ــز تخصیص ه نی
می گیــرد، امــا آن چــه کــه بــه ســتاد فرهنگــی 
ــر  ــد، کمت ــدا می کن ــص پی ــوم تخصی وزارت عل
ــی در  ــای فرهنگ ــص بودجه ه از نســبت تخصی

دانشــگاه ها اســت.
ــاش وزارت  ــرد: ت ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــن چنــد  ــر طــی ای ــژه شــخص وزی ــوم به وی عل
ســال ایــن بــوده اســت کــه ۱۰۰ درصــد 
ــد،  ــدا کن ــص پی ــگاه تخصی ــای دانش بودجه ه
همچنــان کــه طــی ســال های اخیــر ایــن 
ــا  ــز ب ــال نی ــه و امس ــورت گرفت ــص ص تخصی
همــه مشــکاتی کــه وجــود دارد، امیــد داریــم 
ــگاه ها ۱۰۰  ــص دانش ــال تخصی ــان س ــا پای ت

ــد. ــد باش درص
ــن  ــوم همچنی ــر عل ــی وزی ــاون فرهنگ مع

خاطــر نشــان کــرد: اگــر میانگیــن بودجه هــای 
فرهنگــی دانشــگاه ها را عنــوان کنیــم، بــه 
ــر اســاس  ــن شــیوه اســت کــه دانشــگاه ها ب ای
تخصیصــی کــه دریافــت می کننــد، اعتبــار 
خــود را بیــن بخش هــای مختلــف تقســیم 
می کننــد؛ البتــه میــزان بودجه هــای فرهنگــی 
دانشــگاه ها بــا هــم متفــاوت اســت، هــر چنــد 
ــش  ــا در بخ ــت، ام ــاد نیس ــا زی ــن تفاوت ه ای
ســتادی تخصیــص صورت گرفتــه کمتــر اســت؛ 
ــه و بودجــه کشــور و  ــازمان برنام ــه س ــرا ک چ
خــود وزارت علــوم نیــز تــاش می کننــد ابتــدا 

ــد. ــدا کن ــص پی ــگاه ها تخصی ــه دانش بودج
وقتــی  کــرد:  اضافــه  غفــاری  دکتــر 
پیــدا  تخصیــص  دانشــگاه ها  بودجه هــای 
ــه این کــه  ــا توجــه ب ــه هــر حــال ب می کنــد، ب
دانشــجویان،  ســلف  بــه  مربــوط  مســائل 
رفاهــی  بخش هــای  ســایر  و  خوابگاه هــا 
بنابرایــن  داریــم،  پیــش  در  را  دانشــگاه ها 

ــه  ــص بودج ــت تخصی ــا در اولوی ــن بخش ه ای
ــت بخــش  ــود گف ــا نمی ش ــد؛ ام ــرار می گیرن ق
ــه  ــت بودج ــدی دریاف ــی در مراحــل بع فرهنگ

قــرار دارد.
وی همچنیـــن بـــه وضعیـــت بودجـــه 
ــاره  ــال ۹۹  اشـ ــگاه ها در سـ ــی دانشـ فرهنگـ
کـــرد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
بودجـــه فرهنگـــی دانشـــگاه ها در قالـــب 
الیحـــه بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی داده 
ـــده  ـــی نش ـــوع بررس ـــن موض ـــت، ای ـــده اس ش
و اگرچـــه مـــا درخواســـت کردیـــم بودجـــه 
بخـــش فرهنگـــی دانشـــگاه ها جـــدا از ســـایر 
ــا  ــا بـ ــود؛ امـ ــص داده شـ ــا تخصیـ بخش هـ
توجـــه بـــه این کـــه ســـازمان برنامـــه و 
ــی  ــت ردیف هایـ ــن نیسـ ــال ایـ ــه دنبـ بودجـ
ـــن  ـــد، بنابرای ـــش ده ـــود دارد را افزای ـــه وج ک
همچنـــان بودجـــه بخـــش فرهنگـــی بـــا 

آمـــوزش و پژوهـــش یکـــی می شـــود

وزیـــر آمـــوزش  و پـــرورش بـــا بیـــان اینکـــه اســـاس 
ــه  ــی در جامعـ ــای آموزشـ ــری فرصت هـ ــا در نابرابـ بی عدالتی هـ
اســـت، گفـــت: مهم تریـــن مأموریت هـــای آمـــوزش  و پـــرورش، 

آمـــوزش عمومـــی اســـت کـــه جـــزو حقـــوق ملـــت اســـت. 
ـــدار  ـــی در دی ـــی میرزای ـــن حاج ـــا، محس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
بـــا کارکنـــان ســـازمان نهضـــت ســـوادآموزی کـــه در محـــل 
ـــره  ـــاد و خاط ـــت ی ـــا گرامیداش ـــد؛ ب ـــزار ش ـــازمان برگ ـــن س ای
ــالروز  ــیدن سـ ــهدای انقـــاب اســـامی و تبریـــک فرارسـ شـ
ـــال  ـــدود ۲۰ س ـــت: ح ـــار داش ـــامی، اظه ـــاب اس ـــروزی انق پی
اســـت کـــه از ســـازمان نهضـــت ســـوادآموزی دور شـــده ام، 
امـــا همـــواره بخشـــی از مـــن در همیـــن ســـازمان بـــوده و 
ــوادآموزی  ــودم در سـ ــت خـ ــه مأموریـ ــود بـ ــام وجـ ــا تمـ بـ
اعتقـــاد دارم و جـــزو درخشـــان ترین دوره هـــای خدمتـــم 

بـــوده اســـت.
اینکـــه مهم تریـــن مأموریت هـــای  بـــه  بـــا اشـــاره  وی 
ـــوق  ـــزو حق ـــه ج ـــت ک ـــی اس ـــوزش عموم ـــرورش؛ آم ـــوزش  و پ آم
ملـــت اســـت، گفـــت: آمـــوزش عمومـــی یعنـــی همـــه آنچـــه 
یـــک نفـــر بـــرای نقش آفرینـــی، مشـــارکت در جامعـــه، دفـــاع 
از حقـــوق و حمایـــت از اســـتقال و شـــرف خـــود و کشـــورش 

نیـــاز دارد.
ــت  ــه ملـ ــتیم همـ ــف هسـ ــزود:  موظـ ــی افـ ــی میرزایـ حاجـ
ایـــران را بـــه ایـــن مرحلـــه برســـانیم. تصـــور اشـــتباهی اســـت 

کـــه همـــه در آمـــوزش  و پـــرورش تـــاش می کننـــد دانـــش 
ــی  ــوزش عمومـ ــند. آمـ ــگاه برسـ ــور و دانشـ ــه کنکـ ــوزان بـ آمـ
ـــه  ـــتن، ب ـــرای زیس ـــه ب ـــت ک ـــه ای اس ـــای پای ـــه مهارت ه مجموع

زیســـتی و مشـــارکت در ســـازندگی جامعـــه الزم اســـت.
وی گفـــت: وقتـــی از ســـواد صحبـــت می شـــود یعنـــی 
همـــان آمـــوزش عمومـــی مدنظـــر اســـت و آمـــوزش عمومـــی 

وقتـــی پایـــان می یابـــد کـــه فـــرد می توانـــد روی پـــای خـــود 
ـــت  ـــدی از صاحی ـــه ح ـــران را ب ـــت ای ـــام مل ـــد تم ـــتد و بای بایس

و توانمنـــدی برســـانیم.
ــرورش  ــوزش  و پـ ــت: در آمـ ــرورش گفـ ــوزش  و پـ ــر آمـ وزیـ
ـــد  ـــرار دارن ـــرورش ق ـــوزش و پ ـــه در مســـیر آم ـــم ک ـــی داری جمعیت

ــد. ــام می کننـ ــم ثبت نـ ــا دوازدهـ ــه اول تـ ــه از پایـ کـ
ــات  ــن موضوعـ ــت یافتـ ــه اولویـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
دیگـــر اســـاس ســـاختار آمـــوزش  و پـــرورش را دچـــار آســـیب 
ــزو  ــوادآموزی جـ ــت سـ ــازمان نهضـ ــت: سـ ــت، گفـ ــرده اسـ کـ

اســـت. ایـــران  ســـازمان های  راهبردی تریـــن 
حاجـــی میرزایـــی تصریـــح کـــرد: تحقـــق عدالـــت مســـتلزم 
حیـــات ایـــن ســـازمان اســـت و آمـــوزش بزرگســـاالن آمـــوزش 

قشـــری اســـت کـــه در مســـیر آمـــوزش رســـمی نیســـتند.
ـــرا  ـــه چ ـــش ک ـــن پرس ـــرح ای ـــا ط ـــرورش ب ـــوزش  و پ ـــر آم وزی
بـــه رغـــم تمـــام تاش هـــا و دســـتاوردهای بـــزرگ، مأموریـــت 
ـــن  ـــرای ای ـــت، ب ـــده اس ـــام مان ـــان ناتم ـــه ایرانی ـــردن هم ـــواد ک باس
ـــت  ـــود آرزوی موفقی ـــای خ ـــه مأموریت ه ـــیدن ب ـــازمان در رس س

ـــرد. ک
ـــازمان  ـــان س ـــران و کارشناس ـــدادی از مدی ـــت تع ـــن نشس در ای
نهضـــت ســـوادآموزی، بـــه بیـــان پیشـــنهادها و نظـــرات خـــود 
ــت   ــه گفـ ــود را بـ ــای موجـ ــا و فرصت هـ ــد و چالش هـ پرداختنـ

ـــتند. ـــو گذاش و گ

زمان اعالم فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم به تعویق افتاد

میرزاده:

نباید نسخه ای واحد برای ساعات کاری مدارس کشور نوشت

درخواست وزارت علوم برای اختصاص بودجه مستقل فرهنگی به دانشگاه ها

وزیر آموزش  و پرورش:

اساس بی عدالتی ها در نابرابری فرصت های آموزشی است
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وقتی بومگردی ها
 هم قیمت هتل ها می شوند

نگاهـی به سـایت های اجـاره روزانـه اقامتگاه ها 
می گویـد، گردشـگرانی کـه قصـد مهمانـی رفتـن 
بـه یـک اقامتـگاه بومـی در ایـام نـوروز را دارنـد، 
بایـد حداقل ۳۰ هـزار تومان و حداکثـر ۷۰۰ هزار 

تومـان بـرای هر نفـر هزینـه کنند. 
نگاهــی بــه ســایت های اجــاره روزانــه اقامتگاه هــا 
ــن  ــی رفت ــه قصــد مهمان ــد، گردشــگرانی ک می گوی
ــد،  ــوروز را دارن ــام ن ــی در ای ــگاه بوم ــک اقامت ــه ی ب
بایــد حداقــل ۳۰ هــزار تومــان و حداکثــر ۷۰۰ هــزار 

تومــان بــرای هــر نفــر هزینــه کننــد.
ــد  ــکل بگیرن ــی ش ــای بوم ــود اقامت ه ــرار ب ق
تــا مــردم چنــد روزی را بــا هزینــه ای بســیار کــم، 
مهمــان روســتاییان باشــند. از زندگــی شــلوغ 
ــت و  ــان طبیع ــه دام ــد و ب ــه بگیرن ــهری فاصل ش
ــه حاصــل شــد،  ــزی ک ــا چی ــد. ام ــخ برگردن تاری
ــات  ــا امکان ــل، ب ــای مجل ــدن اقامتگاه ه ــد آم پدی
ــا  ــه ب ــی و البت ــگ محل ــه دور از فرهن ــهری، ب ش

ــود. ــیده ب ــک کش ــه فل ــر ب ــای س قیمت ه
اقامتگاه هـای بومگـردی بـا ایـن هـدف شـکل 
گرفتنـد تـا گردشـگران بتوانند با پرداخـت مبلغی 
ناچیـز، مهمـان مردمـان بومـی آن منطقه شـوند، 
بـا آنهـا، زندگـی کننـد، سـبک و سـیاق زندگـی 
روسـتاییان را بشناسـند و بـا فرهنـگ آنهـا آشـنا 
محیط هـا،  ایـن  در  اقامـت  بـا  مهمان هـا  شـوند. 
افزایـش  و  محلـی  گردشـگری  توسـعه  زمینـه 
بـا کمتریـن  را  میزبـان  زندگـی جامعـه  کیفیـت 
هزینـه و البتـه بـا حفـظ فرهنـگ، سـنت و محیط 

طبیعـی و بومـی آن منطقـه فراهـم می کننـد.
طبـق ایـن تعریـف، مکان هایی که بـرای اقامت 
و  فرهنـگ  بـا  بایـد  می شـود،  آمـاده  مهمان هـا 
تاریـخ آن منطقـه سـازگار باشـند و از تشـریفات 
و تجمـات شـهری دور. امـا در واقعیـت چه شـد؟ 
هرچنـد بسـیاری از بوم گردی هـا همچنـان رونـد 
اصلـی را در پیـش گرفته انـد و بـه شـیوه ای کامـا 
فرهنگ هـا  همـان  بـا حفـظ  روسـتایی  و  محلـی 
اقامتگاه هـا  از  بسـیاری  امـا  می کننـد  فعالیـت 
هسـتند کـه ایـن نـوع سـبک زندگـی را تبدیل به 
یـک سـبک زندگـی متفـاوت و الکچـری کرده اند 
و در ازایـش هزینـه ای برابـر بـا هتل هـا می گیرند.

تجربه زندگی با بومیان
برخـی از اقامتگاه هـای بومگـردی در محیطـی 
از  پذیرایـی  آمـاده  بومـی  میزبـان  بـا  اشـتراکی 
اقامـت  بـا  کـه  مکان هایـی  هسـتند.  مهمان هـا 
را  منطقـه  آن  بومی هـای  بـا  زندگـی  آن،  در 
تجربـه می کنیـد و بـا سـبک زندگـی آنهـا آشـنا 
حتـی  و  می خوریـد  آنهـا  غذاهـای  از  می شـوید. 
در تهیـه و پخـت آن شـریک هسـتید. بـا امکانـات 
آنهـا زندگـی می کنیـد و از شـکل شـمایل زندگی 
شـهری خـود فاصلـه می گیریـد. شـما می توانید با 
پرداخـت حداقـل ۳۰ هـزار تومـان و حداکثـر ۵۰ 
هـزار تومـان بـرای هـر نفـر، یـک شـب زندگی در 
میـان روسـتاییان را تجربه کنید. در ایـن مکان ها، 
خبـری از تلویزیون، یخچال، سـرویس بهداشـتی و 

حمـام مجـزا، تخـت خـواب و اینترنـت نیسـت.

اقامتگاهی غیر بومی
از  اول،  دسـته  بـه  نسـبت  اقامتگاه هـا  ایـن 
امکانـات بیشـتری برخـوردار هسـتند. اغلـب اتاقی 
دارای تخـت خـواب، دارای امکانـات و با سـرویس 
بهداشـتی و حمام مجزا در محیطی بازسـازی شده 
دارنـد. ایـن اقامتگاه هـا، صرفـا بـرای گردشـگران 
سـاخته یا بازسـازی شـده اند و خبـری از زندگی با 
بومیـان منطقه نیسـت. هزینـه هر شـب اقامت در 
ایـن محل هـا، حداقـل ۳۰ هـزار تومـان و حداکثر 

۸۰ هـزار تومـان بـرای هـر نفر اسـت.

بوم گردی یا هتل گردی؟
دسـته سـوم اما اقامتگاه های بومگردی هسـتند 
کـه از منطقه تنها شـکل و شـمایل معمـاری آن را 
وام گرفته انـد و هیـچ رنـگ بویی از صفا و سـادگی 
زندگـی روسـتایی را ندارند. اقامـت در این مکان ها 
ماننـد گذرانـدن یک شـب در یـک هتـل مجلل با 
معماری سـنتی اسـت. هـر چه از یک هتـل انتظار 
از  می شـود.  پیـدا  بوم گردی هـا  ایـن  در  داریـد 
سـرویس فرنگـی داخل هـر اتاق تا سشـوار و لوازم 
بهداشـتی داخـل حمـام. هزینـه حدودی هر شـب 
اقامـت در ایـن مکان هـا، حداقـل ۷۰ هـزار تومـان 
و حداکثـر ۷۰۰ هـزار تومـان بـرای هـر نفر اسـت. 
امـا نکتـه مهـم در خصوص اجـاره ایـن اقامتگاه ها، 
تعییـن ظرفیـت بیـش از یـک نفر برای هـر یک از 
اتاق هـا اسـت. در واقـع بـرای اقامتگاهی کـه مبلغ 
۳۰۰ هـزار تومـان را بـرای هـر یـک از اتاق هـا بـه 
ظرفیـت ۳ نفـر تعییـن کـرده اسـت، فرقـی ندارد 
کـه یـک نفـر در آن سـاکن باشـند یـا ۳ نفـر، در 
نهایـت آن اتـاق بـه مبلـغ ۳۰۰ هـزار تومـان بـه 

اجـاره در آمده اسـت.
در  تنهـا  نـه  اقامتگاه هـا  ایـن  در  مانـدن  بـا 
زندگـی بومیـان منطقـه، سـنت ها و فرهنگ هـای 
آنها سـهیم نیسـتید بلکه، به سـبک شـهری رفتار 
می کنیـد و چیـزی جـز سـکونت در یـک محیـط 
زیبـا و تشـریفاتی نصیب تـان نمی شـود. صاحبـان 
آنهـا اغلـب سـرمایه داران شـهری هسـتند کـه بـا 
هدفـی صرفـا تجـاری پا به این مسـیر گذاشـته اند. 
اقامتگاه هـای  رسـالت  بـا  تنهـا  نـه  کـه  چیـزی 
بومگـردی کـه همـان توسـعه پایـدار گردشـگری 
بومـی اسـت، تضـاد دارد، بلکـه امـکان بهره مندی 
بومیـان از فرصـت گردشـگری پیـش آمـده بـرای 

آنهـا را سـلب می کنـد.
منبع: ایرنا زندگی

راهکار AFC برای کرونا چیست؟
احتمال تغییر میزبان جام ملت های آسیا

در صــورت تــداوم وضعیــت ایجــاد شــده بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا، 
ممکــن اســت کنفدراســیون فوتبــال آســیا تصمیم جدیــدی برای مســابقات 

فوتســال جــام ملت هــای آســیا بگیــرد. 
بــه گــزارش مهــر، شــانزدهمین دوره مســابقات فوتســال جــام ملت هــای 
آســیا قــرار بــود اســفندماه امســال بــه میزبانــی ترکمنســتان برگــزار شــود 
امــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و در پــی 

درخواســت چنــد کشــور، تصمیــم بــه تعویــق ایــن مســابقات گرفــت.
از فروردیــن و اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ بــه عنــوان زمــان جدیــد برگزاری 
جــام ملت هــای آســیا یــاد می شــود امــا AFC هنــوز هــم بــه جمــع بنــدی 
کامــل در ایــن ارتبــاط نرســیده اســت. از یــک ســو جــام جهانــی فوتســال 
۲۰۲۰، شــهریور ســال ۱۳۹۸ در لیتوانــی آغــاز می شــود و مســابقات 
انتخابــی جــام جهانــی در قــاره آســیا بایــد چنــد مــاه پیــش از آن بــه پایــان 

رســیده باشــد تــا مراســم قرعــه کشــی بــدون مشــکل برگــزار شــود.
ــه  ــی هــم صحبــت ب هرچنــد از احتمــال تعویــق مســابقات جــام جهان
میــان آمــده اســت امــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا پیــش از آن تمــام تاش 

ــرد. ــه کار می گی ــی ب ــای انتخاب ــزاری رقابت ه ــرای برگ خــود را ب
باتوجــه بــه اینکــه ترکمنســتان هــم ســخت گیــری هــای خــاص خودش 
ــز  ــه چی ــا دارد، هم ــروس کرون ــه شــیوع وی ــه ب ــاط و باتوج ــن ارتب را در ای
بــه تصمیــم ایــن کشــور وابســته اســت. اگــر ترکمنســتان زیــر بــار میزبانــی 
ــه میزبانــی همیــن کشــور برگــزار  ــرود کــه رقابت هــا ب در فروردیــن مــاه ب
می شــود وگرنــه و در صــورت مقاومــت ترکمنســتان، AFC راهــکار بعــدی 

یعنــی تغییــر میزبــان را بررســی می کنــد.
گمانــه زنی هایــی از احتمــال تغییــر محــل مســابقات از ترکمنســتان بــه 
ــا  ــی را ب ــت تدارکات ــراً تورنمن ــد اخی ــد هــم مطــرح شــده اســت. تایلن تایلن
حضــور تیم هــای جوانــان ایــران، تیــم ملــی تاجیکســتان و تیــم ملــی مالــزی 
میزبانــی کــرد و تعــدادی از نماینــدگان AFC هــم در ایــن تورنمنــت حضــور 
داشــتند. ارزیابــی اولیــه کنفدراســیون آســیا از میزبانــی تایلنــد باتوجــه بــه 
ســابقه ایــن کشــور در میزبانــی رویدادهــای فوتســال مثبت اســت و بایــد دید 
آیــا رقابت هــای جــام ملت هــای آســیا بــه آنهــا محــول خواهــد شــد یــا خیــر.

ــه  ــران در مرحل ــان ای ــی از حریف ــد یک ــه تایلن ــی اســت ک ــن در حال ای
گروهــی جــام ملت هــای آســیا هــم هســت و در صــورت گرفتــن میزبانــی 
از ترکمنســتان، بــدون شــک کار ملــی پوشــان کشــورمان در خــاک تایلنــد 
و رقابــت بــا ایــن تیــم بــرای صعــود بــه عنــوان تیــم صدرنشــین ســخت تر 

خواهــد شــد.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی اعالم شد 

ــای  ــور در رقابت ه ــرای حض ــی ب ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــب تی ترکی
ــد.  ــام ش ــد اع ــیا در هن ــی آس قهرمان

ــی  ــای مل ــی تیم ه ــر فن ــرز مدی ــن رنگ ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ ب
ــن  ــه ای ــی کشــتی فرنگــی ب ــم مل ــب تی ــورد ترکی کشــتی فرنگــی در م
ــته  ــد روز گذش ــی چن ــه ط ــی ک ــی فن ــس از ارزیاب ــت: پ ــا گف رقابت ه
ــتی  ــی کش ــن الملل ــای بی ــج رقابت ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــد و ب ــل آم بعم
ــه مســابقات  فرنگــی جــام تختــی در شــیراز در مــورد نفــرات اعزامــی ب

ــد. ــری ش ــم گی ــد تصمی ــیا در هن ــی آس ــاالن قهرمان ــتی بزرگس کش
بــر ایــن اســاس ترکیــب تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــه ایــن رقابت هــا 

کشــورمان بــه شــرح زیــر اســت:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام

۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: محمد بنا
مربیــان: حبیــب الــه اخاقــی- داود اخبــاری- لقمــان رضایــی- 

ســیامک قیطاســی
ماساژور: محمد علیزاده

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
سرپرست: سید حجت کریمی

داوران اعزامــی: محمــد مصایــی پــور- ســعید عباســی- نیمــا 
صادقــی- مهــدی بشــیری

رقابت هــای کشــتی فرنگــی بزرگســاالن قهرمانــی آســیا روزهــای ۲۹ 
و ۳۰ بهمــن مــاه در شــهر دهلــی نــو کشــور هنــد برگــزار می شــود.

ترکیب آسیایی تیم تکواندوی زنان اعالم شد
ترکیـب تیـم تکواندوی زنـان ایران برای حضـور در مسـابقات قهرمانی 

آسـیا در لبنان مشـخص شد. 
بیسـت  و  چهارمیـن دوره مسـابقات تکوانـدو قهرمانـی آسـیا در بخش 
کیوروگـی )مبـارزه( از ۱۴ تا ۱۶ اسـفند به میزبانی شـهر »بیـروت« لبنان 

می شـود. برگزار 
ترکیب تیم زنان ایران در مسابقات فوق بدین شرح است:

وزن منهای ۴۶ کیلوگرم: غزل سلطانی
وزن منهای ۴۹ کیلوگرم: ناهید کیانی

وزن منهای ۵۳ کیلوگرم: مها مومن زاده
وزن منهای ۵۷ کیلوگرم: طیبه پارسا

وزن منهای ۶۲ کیلوگرم: کیمیا همتی
وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم: زهرا پوراسماعیل

همچنیـن »یلـدا ولی نـژاد« در وزن منهـای ۶۷ کیلوگـرم و »زینـب 
اسـماعیلی« در وزن منهـای ۷۳ کیلوگـرم کـه از طریـق مسـابقات جـام 
ریاسـت فدراسـیون جهانـی جـواز حضور در قهرمانی آسـیا را کسـب کرده 

انـد، بـه این رویـداد اعـزام می شـوند.
در ایـن دوره بـرای نخسـتین مرتبـه رقابت هـای تیمـی در بخش هـای 

مـردان، زنـان و تیمـی مشـترک برگزار می شـود.
ناهیـد کیانی )تیمـی زنان(، یلـدا ولی نژاد )تیمـی زنان(، زهرا پوراسـماعیل 
)تیمی زنان(، نگار اسـماعیلی )تیمی زنان(، تینا مدانلو )تیمی زنان - مشـترک( 

و کیمیا همتی )مشـترک( به منظور حضور در مسـابقات معرفی شـدند.
هدایـت ایـن نفـرات برعهده »مهـرو کمرانی« به عنـوان سـرمربی و »فاطمه 
صفرپـور« و »ریحانـه فـوالدی« به عنوان مربی هدایت تیم ملـی را برعهده دارند.

ــال  ــی فوتب ــای انتخابات ــام کاندیداه ــت ن ثب
ــام یــک فــرد  در حالــی بــه پایــان رســیده کــه ن
ــه  ــی ب ــت های انتخابات ــر لیس ــته در اکث بازنشس
چشــم می آیــد، حضــوری کــه بــا توجــه بــه موانع 
قانونــی فعالیــت بازنشســته ها در پســت های 
ــل توجــه اســت.  ــب و قاب ــال عجی ــی فوتب اجرای
ــت  ــت ثب ــان مهل ــا پای ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
نــام کاندیداهــای انتخابــات فدراســیون فوتبــال، 
چهره هــای نهایــی تصــدی پســت ریاســت و 
عضویــت در هیــات رییســه فدراســیون فوتبــال 
نهایــی  لیســت  براســاس  شــد.  مشــخص 
ــت در  ــی ریاس ــرای کرس ــر ب ــا، ۹ نف ثبت نام ه
ــدا شــده اند  ــال کاندی ــات فدراســیون فوتب انتخاب
کــه در ایــن بیــن عــاوه بــر چهره هــای فوتبالــی 
افــرادی خــارج از فدراســیون فوتبــال نیز خــود را 
نامــزد تصــدی پســت ریاســت فدراســیون فوتبال 

کرده انــد.
اســامی کاندیداهــای تصــدی پســت ریاســت 
و نــواب رییــس پیشــنهادی ایــن کاندیداهــا بــه 

ایــن شــرح اســت:
۱- حبیب کاشانی

محمــود  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
اســامیان، حیــدر بهارونــد و عبدالحســینی

۲- محمدحسین قریب
منصــور  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
قنبــرزاده، حیــدر بهارونــد و میتــرا نــوری

۳- رضا جالی
حمیدرضــا  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
مهرعلــی، علــی خطیــر و شــهره موســوی

۴- مهدی محمدنبی
محمــود  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 

ــهریاری ــا ش ــد و پری ــدر بهارون ــامیان، حی اس
۵- محمدرضا کایی

حمیدرضــا  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
ــهریاری ــا ش ــد و پری ــدر بهارون ــی، حی مهرعل

۶- هدایت ممبینی
منصــور  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
ــور ــه علیپ ــد و فاطم ــدر بهارون ــرزاده، حی قنب

۷- حیدر بهاروند
محمــود  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
اســامیان، منصــور قنبــرزاده و پریــا شــهریاری

۸- عباس صوفی
نــواب رئیــس پیشــنهادی: جواد ششــگانی، 

حیــدر بهارونــد و پریــا شــهریاری
۹- امیرمسعود هراتیان

محمــود  پیشــنهادی:  رئیــس  نــواب 
ــور ــه علیپ ــد و فاطم ــدر بهارون ــامیان، حی اس

بــه گــزارش ایســنا، مطابــق قوانیــن و مقررات 
فدراســیون  اساســنامه  هم چنیــن  و  کشــور 

ــراد  ــته ها و اف ــور بازنشس ــکان حض ــال، ام فوتب
ــود  ــش رو وج ــات پی ــال در انتخاب ــاالی ۶۵ س ب

ــدارد. ن
بــا نگاهــی بــه لیســت کاندیداهــای ریاســت 
بــه  نــواب رییــس پیشــنهادی می تــوان  و 
کنونــی  بازنشســته  نــام سرپرســت  تکــرار 
لیســت های  اکثــر  در  فوتبــال  فدراســیون 
کــه  بهارونــد  حیــدر  بــرد.  پــی   موجــود 
بازنشســته وزارت نیــرو اســت و مطابــق قانــون 
حضــورش حتــی در پســت نایــب رییســی 
ــی اســت، در لیســت  ــز غیرقانون فدراســیون نی
۷ نفــر از کاندیداهــای ریاســت بــه عنــوان 
ــر  ــاوه ب ــور دارد. او ع ــس دوم حض ــب ریی نای
ــدای ریاســت فدراســیون  اینهــا خــودش کاندی

ــت. ــده اس ــز ش ــال نی فوتب
ــت  ــرا سرپرس ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای س
در  فوتبــال  فدراســیون  کنونــی  بازنشســته 
همــه لیســت ها حضــور دارد؟ آیــا ایــن حضــور 

می توانــد تهدیــدی بالقــوه بــرای انتخابــات 
ــود؟ ــی ش ــال تلق ــیون فوتب فدراس

ــتگی  ــل بازنشس ــد بدلی ــدر بهارون ــر حی اگ
رد صاحیــت شــود - کــه احتمــال آن خیلــی 
ــدم  ــای ع ــم بمعن ــن مه ــا ای ــت - آی ــاد اس زی
برگــزاری، تاخیــر یــا اخــال در برگــزاری 
ــود؟  ــد ب ــال خواه ــیون فوتب ــات فدراس انتخاب
لیســت رضــا  تنهــا در  بهارونــد  حیــدر 
ــیون  ــابق فدراس ــی س ــوول فرهنگ ــی مس جال
فوتبــال جایــی نــدارد. جالــی، حمیدرضــا 
مهرعلــی، علــی خطیــر و شــهره موســوی را بــه 
ــواب پیشــنهادی ریاســت فدراســیون  عنــوان ن

ــت. ــرده اس ــاب ک انتخ
فوتبــال ایــران پــس از نزدیــک بــه دو ســال 
ــاز  ــه نی ــون در شــرایطی اســت ک بحــران، اکن
ــادی  ــی و اقتص ــات مدیریت ــش و ثب ــه آرام ب
ــی  ــا اهداف ــیه ای را ب ــچ حاش ــد هی دارد و نبای
غیــر از منافــع ملــی تحمــل کــرد. برایــن 
ــر  ــا تکیــه ب اســاس ضــرورت دارد کاندیداهــا ب
شــرایط و مقــررات حاکــم بــر انتخابــات و عــدم 
ایجــاد تنــش در فوتبــال و پایبنــدی بــه منافــع 
ــد،  ــت کنن ــات تبعی ــررات انتخاب ــی از مق جمع
ــه گذشــته  ــه تجرب ــا توجــه ب ــه ب ــی ک موضوع
اهمیــت  از  ملــی  منافــع  و  ایــران  فوتبــال 

ــت. ــوردار اس ــی برخ دوچندان
امیــد اســت کــه تمامــی کاندیداهــای ثبــت 
نامــی بیــش از هــر موضوعــی بــا تمکیــن از قانون 
ــدد  ــازی مج ــع بحران س ــررات مان ــت مق و رعای
بــرای فوتبــال ایــران شــوند تــا فوتبــال ایــران در 
آرامــش کامــل بتوانــد رییــس جدیــد خــود رادر 

مجمعــی قانونــی انتخــاب و معرفــی کنــد.

مهــرداد پهلــوان زاده مــی گویــد کــه حــدود 
۲۰۰ میلیــون تومــان بــرای رقابــت هــای جــام 
فجــر کــه در چابهــار برگــزار مــی شــود هزینــه 
ــرای  ــا ســرمایه ای ب ــه قطع ــن هزین شــده و ای

شــطرنج ایــران خواهــد شــد. 
ــوان زاده  ــرداد پهل ــنا، مه ــزارش ایس ــه گ ب
ــاره برگــزاری  رئیــس فدراســیون شــطرنج، درب
ــن  ــت: ای ــر گف ــام فج ــطرنج ج ــی ش بین الملل
ــد  ــداد شــطرنج بازان مانن مســابقات از نظــر تع
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــت و ب ــل نیس ــالهای قب س
کــه  گرفتیــم  تصمیــم  کشــور  اقتصــادی 
ــا  ــت ه ــن رقاب ــری در ای ــازان کمت ــطرنج ب ش
ــی را چابهــار  شــرکت کننــد. قــول ایــن میزبان
و سیســتان بلوچســتان از فدراســیون شــطرنج 
گرفتــه بــود و تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ایــن 

ــا باشــد. ــت ه ــن رقاب ــان ای شــهر میزب
او افــزود: زمانــی کــه انتخابــات هیــات 
سیســتان و بلوچســتان انجــام شــد از مــا قــول 
گرفتنــد کــه ایــن میزبانــی را بــه آنهــا دهیــم. 
در مجمــوع ایــن مســابقات و در خصــوص 
کــه  بگویــم  می توانــم  برگــزاری  کیفیــت 
ــازی کــه در جــدول  ــه چنــد شــطرنج ب اگــر ب
ــم  ــم خواهی ــگاه کنی ــد ن ــرار دارن ــتادی ق اس
فهمیــد کــه حریفــان قدرتمندتــری نســب بــه 

ســال هــای قبــل در ایــن جــام حضــور دارنــد.
جوانــان  از  خیلــی  گفــت:  زاده  پهلــوان 
ــی در  ــدی غام ــد مه ــران مانن ــده دار ای آین
ــوع  ــد و در مجم ــور دارن ــابقات حض ــن مس ای
ــی  ــای خوب ــت ه ــه رقاب ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــار از  ــه آزاد چابه ــئولین منطق ــرا مس ــوده زی ب
ــتار  ــرده و خواس ــتقبال ک ــابقات اس ــن مس ای
ــا  ــت ه ــن رقاب ــال ای ــه هرس ــدند ک ــن ش ای
و مســابقات ســطح باالتــر در آنجــا برگــزار 
ــوای  ــرایط آب و ه ــم از ش ــان ه ــود. بازیکن ش
اســتان و منطقــه بســیار راضــی هســتند. 

بــرای فدراســیون بســیار مهــم بــود کــه نقــاط 
دیگــر ایــران هــم از نظــر فعالیــت و رقابتهــای 

ــوند.  ــال ش ــا و فع ــطرنجی پوی ش
ــان  ــی آس ــیون خیل ــرای فدراس ــزود: ب او اف
ــام  ــود کــه جــام هــای فجــر و خــزر ادغ ــر ب ت
مــی شــدند و حــدود ۷۰۰ یــا ۸۰۰ نفــر بــا هــم 

بــه رقابــت مــی پرداختنــد.
پهلــوان زاده در پاســخ بــه اینکــه چــرا ایــن 
ــازان  ــطرنج ب ــم ش ــتقبال ک ــا اس ــابقات ب مس
همــراه بــوده اســت؟ پاســخ داد: پنــج مســابقه 
بیــن المللــی پشــت ســر هــم خواهیــم داشــت. 

ــزاری  ــال برگ ــون در ح ــه اکن ــر ک ــام فج ج
ــزر  ــام خ ــد ج ــدی مانن ــابقات بع ــت و مس اس
جــام  اهــواز،  در  کارون  جــام  )کاســپین(، 
در  فردوســی  جــام  و  تهــران  در  ســتارگان 
مشــهد را خواهیــم داشــت. بازیکنــان بــه دلیــل 
مســافت زیــاد کمتــر از ایــن مســابقه اســتقبال 
کردنــد. البتــه میزبــان مســابقات فجــر هــم بــه 

ــت. ــرده اس ــک ک ــیار کم ــیون بس فدراس
ــا  ــن رقابته ــزاری ای ــه برگ ــاره هزین او درب
گفــت: حــدود ۲۰۰ میلیــون تومــان بــرای 
ــم و  ــه کرده ای ــابقات هزین ــن مس ــزاری ای برگ
ایــن هزینــه قطعــا ســرمایه ای بــرای شــطرنج 
ــا  ــابقه ب ــن مس ــر ای ــد. اگ ــد ش ــران خواه ای
نمــی  شــد  مــی  ادغــام  دیگــر  مســابقات 
توانســتیم بــه اهــداف خودمــان برســیم. یکــی 
از مهمتریــن هــدف هــای فدراســیون ایــن بــود 
کــه منطقــه جدیــدی در ایــران بــرای شــطرنج 
فعــال کنیــم. همچنیــن بــرای هریکــی از 
مســابقات جوایــز خوبــی در نظــر گرفتــه شــده 
کــه بازیکنــان مــی تواننــد آن را کســب کننــد. 
ــه  ــا مســئولین منطق ــه ب ــی ک ــت های در صحب
ــه  ــان ب ــق آن ــه عای ــدم ک ــه ش ــتم متوج داش
برگــزاری مســابقات بیــن المللــی خیلــی زیــاد 

اســت.

شــورای  مجلــس  رئیســه  هیــات  عضــو 
اســامی گفــت: بــا انتخــاب اســکوچیچ بــه عنوان 
ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــه مشــکل برخواهیم 
و  خوش فکــر  مربی هــای  کــه  چــرا  خــورد 
توانمنــد ایرانــی بســیاری در اختیــار داریــم کــه 

ــود.  ــت داده ش ــه آن فرص ــد ب بای
ـــی  ـــروز نعمت ـــت، به ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
بـــه  اســـکوچیچ  انتخـــاب دراگان  دربـــاره 
ـــران،  ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــرمربی تی ـــوان س عن
ـــه  ـــکوچیچ ب ـــاب اس ـــا انتخ ـــدم ب ـــت: معتق گف
عنـــوان ســـرمربی تیـــم ملـــی ایـــران حتمـــاً 
ــه  ــرا کـ ــورد چـ ــم خـ ــکل برخواهیـ ــه مشـ بـ
مربی هـــای خوش فکـــر و توانمنـــد ایرانـــی 
بســـیاری در اختیـــار داریـــم کـــه بایـــد بـــه 
ــه  ــفانه نـ ــا متاسـ ــود، امـ ــت داده شـ آن فرصـ
تنهـــا فرصـــت نمی دهیـــم بلکـــه بـــه دنبـــال 

ــتیم. ــان هسـ تخریبشـ

مربی های ایرانی در تمامی رده ها 
موفق بودند

وی امیــر قلعــه نویــی، علــی دایــی، حمیــد 
اســتیلی را افــراد بســیارتوانمندی در حــوزه 
مربی گــری دانســت و افــزود: تجربــه ثابــت 
ــا  ــی رده ه ــی در تمام ــای ایران ــرده مربی ه ک
موفــق بودنــد. بنــده در صحبت هایــم بــا وزیــر 
ورزش و جوانــان قبــل از انتخــاب ســرمربی 
تیــم ملــی عــرض کــردم کــه اســتفاده از مربــی  
داخلــی بــه نفــع فوتبــال کشــور اســت امــا باید 
هماننــد کیــروش بــه آنهــا هــم۴ الــی ۵ ســال 
زمــان دهیــم تــا دانــش و توانمندی هــای 
ــد.  ــاده کنن ــال پی ــان را در عرصــه فوتب خودش
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 

اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــراد  ــیاری از اف ــه بس ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ــال  ــوزه فوتب ــر در ح ــب نظ ــناس و صاح سرش
ــوان  ــه عن ــکوچیچ ب ــاب اس ــه انتخ ــبت ب نس
ســرمربی تیــم ملــی، گله منــد هســتند، اظهــار 
کــرد: بنــده شــناخت دقیقــی از عملکــرد 
ــراد صاحــب  ــا بســیاری از  اف ــدارم ام ایشــان ن
ــه انتخــاب ایشــان  ــال، نســبت ب نظــر در فوتب
نظــر خوبــی نداشــته و از مجموعــه فدراســیون 
فوتبــال و وزارت ورزش جوانــان بــرای ایــن 

انتخــاب گله منــد هســتند.  
ــا  ــس، ب ــتقلین مجل ــیون مس ــو فراکس عض
بیــان اینکــه اگــر قــراردادی مــا بین فدراســیون 
فوتبــال و اســکوچیچ بســته نشــده، دســت 
نظــر  تجدیــد  انتخابشــان  در  و  نگه داشــته 
کننــد، تصریــح کــرد: بنــده بــا امیرقلعــه نویــی 

ــردم  ــد م ــان می گوین ــردم  و ایش ــت ک صحب
اصفهــان از انتخــاب بنــده بــه عنــوان ســرمربی 
تیــم ملــی و رهــا کــردن تیــم ســپاهان در نیمه 
راه گله منــد هســتند امــا اگــر مــردم اصفهــان 
هــم بــا توجــه بــه شــرایط حســاس تیــم ملــی 
ــری  ــرد بهت ــد عملک ــت می کردن ــال گذش فوتب
ــی  ــی دای ــا عل ــان و ی ــرمربی گری ایش ــا س را ب

ــم. ــاهده می کردی مش
ــی  ــای ایران ــرد: مربی ه ــح ک ــی تصری  نعمت
ــدن دوره هــای مربی گــری در  ــر گذران عــاوه ب
ــی  ــه بســیار خوب ــان، تجرب ــاالی جه ســطوح ب
ــد امــا عملکــرد موفقیــت آمیــز آنهــا  هــم دارن
مشــروط بــه ایــن اســت که فرصــت کافــی داده 
ــرد و باخــت تغییــر نکننــد.  ــا یــک ب شــود و ب
ــا  ــی ب ــه حضــور در جــام جهان ــی تجرب از طرف
ــم  ــی را ه ــمت مهاجران ــی حش ــرمربی ایران س

داریــم .

اسکوچیچ از دستیاران ایرانی برای 
هدایت تیم استفاده نخواهد کرد

عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
اســـامی، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اســـکوچیچ 
ــم  ــت تیـ ــرای هدایـ ــی بـ ــتیاران ایرانـ از دسـ
ـــرمربی  ـــزود: هرس ـــرد، اف ـــد ک ـــتفاده نخواه اس
بـــرای هدایـــت تیـــم از دســـتیاران خـــودش 
اســـتفاده می کنـــد و امـــکان تحمیـــل آن 

وجـــود نـــدارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش دالل هـــا و 
بـــه  اســـکوچیچ  انتخـــاب  در  آقازاده هـــا 
ـــار  ـــران، اظه ـــی ای ـــم مل ـــرمربی تی ـــوان س عن
ـــال  ـــه فوتب ـــواره در مجموع ـــا هم ـــرد: دالل ه ک
وجـــود داشـــته و اثـــر گـــذار بوده انـــد چـــرا 
ــا بازیکـــن  ــاهده می کنیـــم دالل هـ ــه مشـ کـ
تـــراز ســـوم خارجـــی را بـــا بـــزرگ نمایـــی 
بـــه عنـــوان یـــک بازیکـــن باکیفیـــت تـــراز 
ــا در  ــند امـ ــگاه ها می فروشـ ــه باشـ ــی بـ اولـ
ـــاب  ـــا در انتخ ـــت انه ـــر و دخال ـــوص  تاثی خص
ســـرمربی تیـــم ملـــی اطاعـــی نـــدارم امـــا 
ـــاب  ـــیاری در انتخ ـــای بس ـــث ه ـــرف و حدی ح

ایشـــان وجـــود دارد.

حضور عجیب یک بازنشسته در همه لیست ها

رئیس فدراسیون شطرنج:

حدود 2۰۰ میلیون تومان برای جام فجر هزینه شده است

حرکت فدراسیون فوتبال در مسیر بی راهه؛ 
باید در انتخاب »اسکوچیچ« تجدید نظر شود
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اوقات شرعی شهر تهران

ــد  ــا تائیـ ــه بـ ــرد کـ ــام کـ ــور اعـ ــر کشـ وزیـ
صاحیـــت ۲ هـــزار نفـــر دیگـــر از داوطلبـــان 
ــای  ــداد نامزدهـ ــامی ، تعـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــه  ـــر ب ـــزار و ۱۰۰ نف ـــج ه ـــس از پن ـــن دوره مجل ای

ــت.  ــیده اسـ ــر رسـ ــزار و ۱۰۰ نفـ ــت هـ هفـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، عبدالرضـــا رحمانـــی 
ـــازی  ـــرکت داروس ـــد از ش ـــیه بازدی ـــی در حاش فضل
ســـیناژن در شـــهرک صنعتـــی ســـیمین دشـــت 
ـــای  ـــداد نامزده ـــزود: تع ـــرز اف ـــتان الب ـــس  اس فردی
ـــس  ـــن دوره مجل ـــده یازدهمی ـــت ش ـــد صاحی تائی
شـــورای اســـامی تـــا دیـــروز پنـــج هـــزارو۱۰۰ 
ــت ۲  ــان صاحیـ ــورای نگهبـ ــه شـ ــود کـ ــر بـ نفـ

هـــزار نفـــر دیگـــر را تائیـــد کـــرد.
ـــن  ـــت ای ـــد صاحی ـــا تائی ـــت : ب ـــان داش وی بی
ــاال  ــی بـ ــای انتخاباتـ ــت هـ ــزان رقابـ ــراد میـ افـ

خواهـــد رفـــت . 
ـــی  ـــد اجرای ـــوص  رون ـــی در خص ـــی فضل رحمان
انتخابـــات یازدهمیـــن دوره مجلـــس شـــورای 
ـــی  ـــه خوب ـــرا ب ـــل اج ـــرد: مراح ـــد ک ـــامی، تاکی اس

پیـــش مـــی رود.
وزیـــر کشـــور بیـــان  داشـــت :  شـــورای 
نگهبـــان در مرحلـــه تجدیـــد نظـــر در آراء هیـــات 
هـــای نظـــارت، امـــکان شـــرکت افـــراد بیشـــتری 
ـــزار  ـــدود ۲ ه ـــون ح ـــت؛ اکن ـــرده اس ـــق ک را محق
ـــد،  ـــده ان ـــزوده ش ـــا اف ـــت  نامزده ـــه فهرس ـــر ب نف

ـــرد. ـــی ب ـــاال م ـــات را ب ـــت انتخاب ـــوع رقاب ـــن موض ای
ـــوب  ـــه تعامـــل مطل ـــا اشـــاره ب ـــی ب ـــی فضل رحمان
ـــت: انشـــاهلل  ـــان، گف ـــورای نگهب ـــا ش وزارت کشـــور ب
مســـیر نظـــارت و اجـــرا بـــه خوبـــی طـــی شـــود؛ 
آنچـــه در شـــرایط کنونـــی کشـــور مهـــم اســـت 
ـــور  ـــا حض ـــد ب ـــا بای ـــه م ـــد؛ هم ـــی باش ـــارکت م مش
ـــذار  ـــر گ ـــان تاثی ـــت خودم ـــات در سرنوش در انتخاب

ـــیم. باش
وی افـــزود : موضـــوع دموکراســـی، مـــردم 
ـــت  ـــردم در سرنوش ـــارکت م ـــی و مش ـــاالری دین س
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــای خداون ـــه ه ـــی از هدی ـــود یک خ
بـــه لطـــف خداونـــد و مجاهـــدت هـــای شـــهدا و 
ـــد  ـــت و بای ـــیده اس ـــا رس ـــه م ـــی )ره( ب ـــام خمین ام

قـــدردان آن باشـــیم.
ــی  ــه ملتـ ــرد: اینکـ ــح کـ ــور تصریـ ــر کشـ وزیـ
ـــد  ـــن کن ـــودش تعیی ـــود را خ ـــت خ ـــد سرنوش بتوان
ارزش باالیـــی دارد بـــه ویـــژه مـــردم ایـــران کـــه 
تـــا ســـال ۵۷ هیـــچ نقـــش موثـــری در تعییـــن 

سرنوشـــت خـــود نداشـــته اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه انتقـــادات موجـــود در 
ـــوع  از  ـــن موض ـــت: مهمتری ـــات، گف ـــوع انتخاب موض
نظـــر مـــا، اجـــرا اســـت؛ در خصـــوص اجـــرا مـــی 
ـــر  ـــر ت ـــر و موث ـــر، بهت ـــق ت ـــد دقی ـــم بای ـــم بگوی توان
ـــس  ـــه مجل ـــه ب ـــن رابط ـــه ای در ای ـــه الیح ـــد ک باش
ـــود. ـــع ش ـــکاالت رف ـــا اش ـــم ت ـــرده داده ای ـــه ک ارائ

ـــق  ـــک ح ـــوان ی ـــه عن ـــات ب ـــل انتخاب ـــس و اص نف
ـــت  ـــئله ای اس ـــردم مس ـــک م ـــک ت ـــرای ت ـــی ب مل
ـــه  ـــا توج ـــم. ب ـــور کنی ـــم از آن عب ـــی توانی ـــه نم ک
بـــه اینکـــه  دشـــمنان در شـــرایط کنونـــی تاکیـــد بـــر 
ـــق  ـــرای تحق ـــد و  ب ـــارکت دارن ـــدن مش ـــف ش ضعی
ایـــن قضیـــه کار می کننـــد در ایـــن مســـاله نـــه 
ـــع  ـــی و مناف ـــر امنیت ـــه از نظ ـــی بلک ـــر سیاس از نظ
ــد  ــی بایـ ــور خوبـ ــور حضـ ــدار کشـ ــی و اقتـ ملـ
ــا  ــردم بـ ــه مـ ــیم ،البتـ ــته باشـ ــه  داشـ در صحنـ
ـــار  ـــه ی ـــد ک ـــرده ان ـــات ک ـــه اثب ـــیاری همیش هوش

و یـــاور انقـــاب هســـتند.
ـــای  ـــت ه ـــوص ظرفی ـــی در خص ـــی فضل رحمان
ـــس  ـــتان فردی ـــیناژن شهرس ـــازی س ـــرکت داروس ش
بیـــان داشـــت: علـــم و دانـــش کمـــک می کنـــد 
ــود را  ــت خـ ــدی فعالیـ ــای تولیـ ــد هـ ــه واحـ کـ

گســـترش دهنـــد.
ـــادرات  ـــر ص ـــه در ام ـــن مجموع ـــه داد: ای وی ادام
ـــای  ـــت؛ نیروه ـــق اس ـــی موف ـــازار داخل ـــن ب و تامی
ـــی شـــوند. ـــای کشـــور محســـوب م آن از ســـرمایه ه

ــن  ــکات ایـ ــور، مشـ ــر کشـ ــه وزیـ ــه گفتـ بـ
ـــد  ـــل خواه ـــتم اداری ح ـــی در سیس ـــرکت داروی ش

شـــد.
ـــرز ضمـــن  ـــه اســـتان الب ـــر کشـــور در ســـفر ب وزی
ـــی در نشســـت ســـتاد  ـــروژه عمران ـــد پ ـــد از چن بازدی

ـــرد. ـــی اســـتان شـــرکت ک اقتصـــاد مقاومت

ــز گفــت: بیــش از ۱۵  شــهردار منطقــه ۱۰ تبری
هــزار تــن آســفالت ریــزی در ســطح منطقــه انجــام 
داده ایــم کــه تــاش مــی کنیــم در ســال آینــده ایــن 

عــدد بــه ۲۰ هزارتــن برســد. 
ــناس در  ــول وظیفه ش ــهریار، رس ــزارش ش ــه گ ب
ــن جلســه از سلســله نشســت های شــهرداران  آخری
مناطــق بــا اعــام مطلــب فــوق افــزود: ســال 
گذشــته ۵ میلیاردتومــان در حــوزه آســفالت هزینــه 
کردیــم کــه امســال بــا افزایــش ۱۰۰ درصــدی آن، 
بــا اعتبــار ۱۰ میلیــاردی  موفــق بــه آســفالت ریــزی 

بیــش از ۱۵ هــزار تنــی شــدیم.
او بــا اشــاره به وضعیــت کلی منطقه ۱۰ شــهرداری 
تبریــز اظهــار داشــت:  کانشــهر تبریــز، اولیــن شــهر 
ــت  ــود کــه حاشیه نشــینی در آن شــکل گرف ــران ب ای
بــا ایــن تفــاوت کــه اکثــر افــراد حاشیه نشــین تبریــز، 
ــرای جامعــه هســتند و  ــرادی کاری، زحمت کــش ب اف

بــزه کمتــری در ایــن منطقــه شــاهد هســتیم.
او افــزود: دولــت بایــد در بحــث حاشیه نشــینی ورود 
کنــد در غیــر این صــورت شــهرداری هــای کشــور قادر 

بــه حل مســئله حاشیه نشــینی نیســتند.
شــهردار منطقــه ۱۰ بودجــه این منطقه در ســال ۹۸ 
را ۶۵ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و افــزود: از ایــن مبلــغ 
ــان  ــاری و ۲۷ میلیاردتوم ــه ج ــان بودج ۳۶ میلیاردتوم
بودجــه عمرانــی اســت کــه ۶۳ درصــد تحقــق در بودجه 
کل منطقــه و ۵۵ درصــد تحقــق بودجــه عمرانــی در ۹ 

ماهــه ســال جــاری را شــاهد هســتیم.
 او ادامــه داد: در ۶ مــاه اول ســال و ۱۰ ماهــه ســال 
جــاری، رتبــه اول تحقــق درآمدهــای نقــدی در میــان 
مناطــق  دهگانــه را بــا ۳۶ میلیــارد تومان داریــم و تمام 

تاشــمان ادامــه همیــن مســیر در ســال آتــی اســت.
وظیفه شــناس بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن 
منطقــه در حــوزه فضــای ســبز ابــراز داشــت: ســال 
گذشــته دو پــارک در ســطح منطقــه افتتــاح کردیــم 
و امســال نیــز دو پــارک دیگــر بــا حجــم بــزرگ در 
دســت ســاخت داریــم کــه پیــش بینــی مــی شــود 

در ۶ ماهــه اول ســال ۹۹ افتتــاح شــود.
ــر  ــزار مت ــا ۳۵ه ــتارخان ب ــارک س ــه داد: پ او ادام
مربــع کــه قبــا قبرســتان بــوده و پــس از یک ســال و 
نیــم موفــق بــه اخــذ مجــوز الزم بــرای تعویض ســنگ 
قبرهــا و احــداث پــارک شــدیم، بــه همــراه یــک پارک 
محلــه ای واقــع در آخــر خیابــان مفتــح، میــدان اتحــاد 
کــه کفســازی آن تمــام تمــام شــده و وســایل بــازی و 
ــی شــود،    ــده نصــب م ــا ســال آین ــای آن ت صندلی ه
ــه ۱۰ در  ــهرداری منطق ــای ش ــروژه ه ــن پ مهمتری

حــوزه فضــای ســبز شــهری اســت.
شــهردار منطقــه ۱۰ از پیگیــری بــرای احداث دو 
خیابــان جدیــد در حــوزه مسیرگشــایی نیــز خبــرداد 
ــر  ــا ۳۲۰ مت ــال ب ــی بق ــان عل ــد: خیاب ــادآور ش و ی
طــول و ۲۴ متــر عــرض و خیابــان ۱۸ متــری شــهید 
جــودی بــا ۲۶۰ متــر طــول و ۱۸ متــر عــرض، کــه 

ــده  ــام ش ــا تم ــک آنه ــد کار تمل ــی ۶۰ درص ۵۰ ال
ــه افتتــاح می رســد. اســت، ســال آینــده ب

او از پیشــرفت ۴۰ کیلومتــری آب  و فاضــاب 
در ســطح منطقــه نیــز خبــر داد و افــزود: ۶۰ هــزار 
خانــوار ســاکن در منطقــه از خدمــات آب  و فاضاب 
ــط  ــور متوس ــه ط ــاالنه ب ــه س ــتند ک ــد هس بهره من
۱ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــارد هزینــه تخلیــه چــاه بــه 

خــود مــردم بازگشــته اســت.
افتتــاح  آمــاده  طرح هــای  از  وظیفه شــناس 
شــهرداری منطقــه ۱۰ نیــز خبــر داده و تأکیــد کــرد: 
نگارخانــه  مقبره الشــعرا در ضلــع جنوبــی ایــن مرکــز 
بــا مســاحت ۱۲۰۰ مترمربــع و بــا اعتبــار ۲ میلیــارد 
ــه زودی افتتــاح مــی شــود. و ۵۰۰ میلیــون تومــان ب

ــت  ــتای حمای ــه در راس ــن مجموع ــه داد: ای او ادام
شــهرداری از فرهنــگ و هنــر احــداث و در اختیار اســتاد 
مجســمه ســاز شــهر، احد حســینی قــرار گرفته اســت.

شــهردار  منطقــه ۱۰  از پلــه گــذاری ۷ کوچــه در 
ســطح منطقــه خبــر داده و یــادآور شــد: بیش از هــزار و 
۹۰۰متــر پلــه گــذاری در ۷ کوچــه احداث شــده اســت.

او  افــزود: بــه منظــور دفــع آب هــای ســطحی،  ۳هــزار 
و ۲۴۳متــر کانــال و آبــرو در ســطح منطقــه احداث شــده 
ــت؛  ــه اس ــی منطق ــای اساس ــی از نیازه ــه یک ــت ک اس
همچنیــن در راســتای سیاســت های انســان محوری 
شــهرداری، ۹۲۵۰ مترمربــع کف ســازی در ســطح منطقه، 
ــت. ــده اس ــداث ش ــمش چی لر اح ــگران و کش ــازار مس ب

وزیر کشور:

 تعداد نامزدهای مجلس به 71۰۰ نفررسید
شهردار منطقه 1۰ تبریز مطرح کرد:

بیش از 15 هزار تن آسفالت ریزی در ۹ ماهه سال جاری


